
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง  คร้ังแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ท่ี  7  พฤษภาคม   2564  เวลา  09.00 น.                                                                                 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
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ผู้มาประชุม 

นายวิรัตน์  เวียงค า 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า 
นายนิคม  ทุ่นใจ 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย
นายประเสริฐ  ศรีค า 
นายเจตร  ประกาสิทธิ์ 
นางรัตติยา  อ่อนนวล 
นางยอด  สติราษฎร์ 
นายวีระ  วงศ์ใหญ ่
นายศุภชัย  ใจดี 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา 
นายบรรจง  ประกาสิทธิ์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
       - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายปรัชญา  พิลึก 
นายสันติชัย  ทะริน  
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี 
นางอรัญญา  กันศรีเวียง 
นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

นายอ าเภอเชียงค า 
ท้องถิ่นอ าเภอเชียงค า 

นายกเทศมนตรี 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

 

วิรัตน์  เวียงค า 
     ศรีวรรณ  ก้อนค า 

นิคม  ทุ่นใจ 
พิศมรพัชญ์  จับใจ 
ประเสริฐ  ศรีค า 

เจตร  ประกาสิทธิ์ 
รัตติยา  อ่อนนวล 
ยอด  สติราษฎร์ 
วีระ  วงศ์ใหญ ่
ศุภชัย  ใจดี 

สะอาด  ธิต๊ะยา 
บรรจง  ประกาสิทธิ์ 

 

 
 

ปรัชญา  พิลึก 
สันติชัย  ทะริน  
ทองอยู่  ใจดี 
ส าราญ  ใจดี 

อรัญญา  กันศรีเวียง 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปลัดอ าเภอ รักษาราชการ
แทน นายอ าเภอเชียงค า 
 

 
ปลัดเทศบาลต าบลเวียง 

 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้วปลัดเทศบาลต าบลเวียงได้ปฏิบัติหน้าท่ี 
เป็นเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม   
 

 

 

/เร่ืองก่อนเข้า... 



~ ๒ ~ 
 

เร่ืองก่อนเข้าวาระการประชุม 

 

ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี       ขอเรียนเชิญท่าน ปรัชญา พิลึก ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทนนายอ าเภอเชียงค า                        
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 

ครั้งแรก 
 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี      ขออนุญาตท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีได้มีการเลือกต้ัง 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลเวียง เมื่อวันท่ี 28  มีนาคม  2564  บัดนี้ 

คณะกรรมการการเ ลือก ต้ัง ไ ด้ประกาศผลการเ ลือก ต้ังสมาชิกสภาและ
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงครบตามจ านวนแล้ว และนายอ าเภอเชียงค าได้มี
ประกาศอ าเภอเชียงค า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงครั้งแรก ลงวันท่ี 
3 พฤษภาคม  ๒๕๖๔ จึงขออนุญาตอ่านประกาศฯ 

“ประกาศอ าเภอเชียงค า  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงครั้งแรก    
ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๑๔)        
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ วรรคสอง ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดให้สมาชิก
สภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว และให้ท่ีประชุมเลือก
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงครบตามจ านวนแล้ว ประกาศ ณ วันท่ี 22 เมษายน 2564 

เพื่อให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกอบกับค าส่ังจังหวัดพะเยา ท่ี ๓๑๕๖/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรื่องการมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงครั้งแรก ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เวลา      09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง  ประกาศ ณ 
วันท่ี 3 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงช่ือ  “นายปรัชญา พิลึก  ปลัดอ าเภอ 
รักษาราชการแทน นายอ าเภอเชียงค า” 

 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี      เรียนเชิญ  นายปรัชญา พิลึก  ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทน นายอ าเภอเชียงค า
เลขานุการสภาฯชั่วคราว กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง ครั้งแรก ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
 
 
 
 
 

/นายปรัชญา พิลึก  ... 
 



~ ๓ ~ 
 

นายปรัชญา พิลึก   สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  
ปลัดอ าเภอ  นายปรัชญา  พิลึก  ปลัดอ าเภอ  รักษาราชการแทน นายอ าเภอเชียงค า  มีความยินดีเป็น 
รักษาราชการแทน อย่างยิ่งท่ีได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง ครั้งแรก ในวันนี้
นายอ าเภอเชียงค า   และขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา เทศบาลต าบลเวียง ทุกท่าน  ท่ีได้รับความ 

ไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียง เลือกเข้ามาท าหน้าท่ีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียง ซึ่งเป็นต าแหน่งอันทรงเกียรติยิ่ง  

ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง ทุกท่าน ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนฝ่ายนิติ
บัญญัติ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องหาแนวทางท่ีดี และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  
พิจารณาด้วยเหตุผล  เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน  และความเจริญก้าวหน้าของเทศบาลต าบลเวียง และด้วยสถานการณ์
ปัจจุบัน เราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบาทบาทต่อการดูแลปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แม้แต่ปัญหาโรคระบาด COVOD – 19 พี่น้อง
ประชาชนฝากความหวังไว้กับท่าน ท่ีต้องพาพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไป
ให้ได้  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง  
ครั้งแรก และขอให้ปลัดเทศบาลต าบลเวียง ท าหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
เวียง  ช่ัวคราว  เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ตามระเบียบ วาระการประชุม
ต่อไป 

 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี       -ขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอเชียงค า เป็นอย่างสูงท่ีกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน
เลขานุการสภาฯชั่วคราว เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงครั้งแรกในวันนี้  ล าดับต่อไปกระผมขออนุญาต 
    ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงครั้งแรก 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง การให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุดซ่ึงอยู่ในที่ประชุม
เป็นประธานสภาชั่วคราว 

 
 ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราวพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554ข้อ  7 ภายหลังประกาศผลการ 

เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่นครั้งแรกภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
 
 
 
 
 

/ข้อ 6 “ในการ... 



~ ๔ ~ 
 

ข้อ 6 “ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่นช่ัวคราว  โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว  หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุ
มากท่ีสุด  ไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว  ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุ
มากท่ีสุดรองลงมาตามล าดับ  ซึ่งอยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นช่ัวคราว เพื่อท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม น าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณ
ตนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและด าเนินการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น”   

เทศบาลได้ตรวจสอบประวัติของสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว ปรากฏว่า  
นายศุภชัย  ใจดี อายุ 62 ปี เกิดวันท่ี 2 กรกฎาคม 2502 เป็นผู้ท่ีมีอายุสูงสุด        
จึงขอเชิญ นายศุภชัย  ใจดี ขึ้นท าหน้าท่ีเป็นประธานสภาช่ัวคราว   เพื่อด าเนินการ
ตามระเบียบวาระท่ี  ๒ และระเบียบวาระท่ี ๓ ต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง การปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายศุภชัย  ใจดี    เรียนสมาชิกสภาเทศบาล ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 1๔ ) พ.ศ. 25๖2 มาตรา 17 ก าหนดว่า

“ก่อนเข้ารับหน้าท่ี สมาชิกสภาเทศบาล ต้องปฏิญาณตน ในท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า 
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท้ังจะซื่อสัตย์สุจริต 
และปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของ ท้องถิ่น” ดังนั้น ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้ยืนขึ้น และกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า  ดังนี้  

 “ข้าพเจ้า. . . . . . . (ออกช่ือผู้ปฏิญาณ ). . . . . .สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง           
ขอปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาลว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่น” 

  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง 
นายศุภชัย  ใจดี     -ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวชี้แจง 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ข้อระเบียบฯในการด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาล ให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
 
 
 
 
 

/ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี... 
 
 
 



~ ๕ ~ 
 

ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภา 
ชั่วคราว ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง      

ท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่ น
ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอคนละ
หนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ประธานท่ี
ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานท่ีประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า  จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้  
ให้ประธาน ท่ีประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นคนจับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดท าบัตร
สลาก ชนิดสี และขนาดอย่างเดียวกัน  ตามจ านวนเท่ากับจ านวนคนได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า  “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  เพียงบัตร
เดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”ข้อ  14    
ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  
ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก   

 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 
นายศุภชัย  ใจดี  -เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้ว  ต่อจากนี้ก็จะเป็นการเลือกประธานสภา 
ประธานสภาฯช่ัวคราว  เทศบาลต าบลเวียง  ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือพร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 คน 
 
นายศรีวรรณ ก้อนค า     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายศรีวรรณ ก้อนค า  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียง  ขอเสนอช่ือ  นายวิรัตน์  เวียงค า เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง 

ผู้รับรอง  1. นายวีระ  วงศ์ใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง   
   2. นายประเสริฐ  ศรีค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง   
 

นายศุภชัย  ใจดี    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   
 
สมาชิกสภา ฯ       ไม่มี 

 
 

/นายศุภชัย  ใจดี... 



~ ๖ ~ 
 

นายศุภชัย  ใจดี    ถ้าไม่มีขอปิดการเสนอช่ือ ตามระเบียบ ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ

การแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   
 
มติที่ประชุมสภาฯ ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง  มีมติเลือก นายวิรัตน์  เวียงค า สมาชิกสภาเทศบาล 

เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง   
 

นายศุภชัย  ใจดี          ขณะนี้เวลา 10.00 น. กระผมขอพักการประชุมช่ัวคราว  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประมาณ ๑๐ นาที โดยจะได้รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงไปยัง

ท่านนายอ าเภอเชียงค า  เพื่อท่ีนายอ าเภอเชียงค าจะได้แต่งต้ังประธานสภาเทศบาล   
 

เมื่อถึงเวลา 10.10 น.  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลช่ัวคราว  ได้เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง  

 
นายศุภชัย  ใจดี   บัดนี้ นายอ าเภอเชียงค า  ได้มีค าส่ังแต่งต้ังประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง        
ประธานสภาฯชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว  กระผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับท่าน  วิรัตน์  เวียงค า  

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง ด้วยครับ  และกระผมก็ต้องพ้นจากต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว ตามระเบียบฯข้อ ๑๐ ครับ และขอเชิญปลัดเทศบาล
ต าบลเวียง ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงช่ัวคราว  ได้อ่านประกาศแต่งต้ัง
ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง  

   เมื่อเลขานุการสภาฯช่ัวคราว อ่านประกาศจบแล้ว ก็เชิญท่าน วิรัตน์ เวียงค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง ขึ้นปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระท่ี
ค้างพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
 ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี ค าส่ังอ าเภอเชียงค า ท่ี 232/2564 เรื่อง แต่งต้ังประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง 
 เลขานุการสภาชั่วคราว   ด้วยสภาเทศบาลต าบลเวียงในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงครั้งแรก ใน

ศุกร์ท่ี  7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง     
มีมติเลือก นายวิรัตน์ เวียงค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง เป็น ประธานสภาเทศบาล
ต าบลเวียง   

อาศัยอ านาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบค าส่ังจังหวัดพะเยา ท่ี ๓๑๕๖/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา จึงแต่งต้ัง นายวิรัตน์ เวียงค า เป็น ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง ตามมติสภา
เทศบาลต าบลเวียง ดังกล่าว ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  7  พฤษภาคม  2564 เป็นต้นไป 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  7  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  นายปรัชญา  พิลึก ปลัดอ าเภอ 
รักษาราชการแทนนายอ าเภอเชียงค า              

 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๗ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า   กระผม นายวิรัตน์ เวียงค า  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง 
ประธานสภา   ทุกท่านท่ีให้เกียรติ  เลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง  กระผมจะต้ังใจ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบกฎหมายให้ดีท่ีสุด  และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระท่ีค้าง พิจารณาต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าเวียง 

นายวิรัตน์  เวียงค า   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๑๔     
ประธานสภา              พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า “สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการแต่งต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภา
เทศบาล “ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

    ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา 
    ท้องถิ่น  และเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือก 
    รองประธานสภาท้องถิ่น  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน  7 วัน นับแต่วันเลือก 
    ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับอนุโลม   

-ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นว่าสมควรให้เป็นรองประธานสภา
เทศบาลต าบลเวียงต่อไป  
 

นางยอด  สติราษฎร์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางยอด  สติราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลวียงขอเสนอช่ือ  นางรัตติยา  อ่อนนวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง   
    เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง 

ผู้รับรอง  1. นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง   
   2. นายนิคม  ทุ่นใจ            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง     
 

นายวิรัตน์  เวียงค า   มีผู้ใดจะเสนอช่ือเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภา  
 
สมาชิกสภา ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไม่มีขอปิดการเสนอช่ือ ตามระเบียบ ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
ประธานสภา                รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ

การแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  เป็นอันว่าสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียง ได้เสนอช่ือผู้สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง 
จ านวน  1 ช่ือ  คือ นางรัตติยา  อ่อนนวล   

 
 
   

/ที่ประชุมสภาเทศบาล... 



~ ๘ ~ 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง  มีมติเลือกนางรัตติยา  อ่อนนวล  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียง เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง  โดยจะได้รายงานผลการ
เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/หรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเวียง 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภา  พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ข้อ 13 วิธีการเลือก

เลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ 8 มาบังคับโดยอนุโลม  ข้อ 18             
ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี้ให้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 เมื่อทราบข้อระเบียบแล้ว  ต่อจากนี้จะเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลเวียง  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือพร้อมผู้รับรอง  
 

สมาชิกสภา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายเจตร  ประกาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
     ต าบลเวียง  ขอเสนอช่ือ  ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี  ปลัดเทศบาลต าบลเวียง  
    เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียง 

ผู้รับรอง  1. นายศุภชัย  ใจดี     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง   
   2. นายบรรจง  ประกาสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง    

 
นายวิรัตน์  เวียงค า   มีผู้ใดจะเสนอช่ือเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภา  
 
สมาชิกสภา ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า    หากไม่มีขอปิดการเสนอช่ือ ตามระเบียบ ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น                             
ประธานสภา   รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควร 

ได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก เป็นอันว่าสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเวียงได้เสนอช่ือผู้สมควรเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียง  
จ านวน  1 ช่ือ  คือ ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี  ปลัดเทศบาลต าบลเวียง 
 

ที่ประชุมสภาฯ  ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง  มีมติเลือก  ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี  เป็นเลขานุการสภา 
เทศบาลต าบลเวียง 
 

/ระเบียบวาระที่ ๖... 



~ ๙ ~ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ือง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2564  
และก าหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สมัยแรก)  

 
นายวิรัตน์  เวียงค า  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อท่ีประชุมทราบ          
ประธานสภา   ขอเชิญครับ 
 
ส.ต.ท.ส าราญ ใจดี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เลขานุการสภาฯ      มาตรา  ๒๔ วรรคแรกบัญญัติว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญส่ีสมัย สมัย

ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
และมาตรา ๒๔ วรรคส่ี บัญญัติว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกิน
สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ก าหนดว่า “การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในท่ีประชุมของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี จึงขอให้ท่ีประชุมก าหนดวันเริ่มประชุมของสมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสภาเทศบาลต าบลเวียงว่าเริ่มต้นเมื่อใด และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สมัยแรก) ของสภาเทศบาลต าบลเวียง ขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 

 

นายวิรัตน์  เวียงค า   ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายให้สมาชิกทุกท่านได้ 
ประธานสภา รับทราบไปแล้วนั้น  ต่อไปกระผมขอปรึกษาหารือว่า สภาเทศบาลของเราควร

ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ.2564 ไว้กี่สมัย ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอ และขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

 
นางยอด  สติราษฎร์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง ดิฉันนางยอด  สติราษฎร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง  ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสภาเทศบาล ต าบลเวียง 

           สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2564  จ านวน 4 สมัย  ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ค่ะ 
ผู้รับรอง  1. นายประเสริฐ  ศรีค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง   
   2. นายสะอาด  ธิต๊ะยา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง     
 

นายวิรัตน์  เวียงค า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่   
ประธานสภา  
   
 

/ที่ประชุมสภาเทศบาล... 



~ ๑๐ ~ 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า  หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็น อย่างอื่นอีก ก็จะได้ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา  ให้ความเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4   

 เป็น ๔ สมัย  ตามท่ี นางยอด  สติราษฎร์ เสนอ หากเห็นชอบโปรดยกมือ 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีพ.ศ.256๔ มีจ านวน 4 สมัย                                         
ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  12  เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 0 เสียง  

 
นายวิรัตน์  เวียงค า ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564   
ประธานสภา ว่าแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไปและมี

ก าหนดกี่วัน ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ครับ 
 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  กระผม นายวีระ  วงศ์ใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลเวียง  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
สมัยสามัญท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป  มีก าหนด 30 วัน  
สมัยสามัญท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี   1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  
สมัยสามัญท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี   1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  
สมัยสามัญท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี   1 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  
และขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สมัยแรก)   
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สมัยแรก) ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2565  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
ผู้รับรอง  1. นางยอด  สติราษฎร์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง   
   2. นางรัตติยา  อ่อนนวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง     
 

นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
ประธานสภา   
 
ที่ประชุมสภาเทศบาล ไม่มี  
นายวิรัตน์  เวียงค า เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก ก็จะขอมติในการก าหนดสมัยประชุมสภา
ประธานสภา  เทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สมัยแรก)  ตามท่ี นายวีระ วงศ์ใหญ่ เสนอด้วยการยกมือครับ 
 
 
 
 

/ที่ประชุมสภาเทศบาล... 



~ ๑๑ ~ 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง   งดออกเสียง 0 เสียง    
ให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปีพ.ศ. 256๔ และก าหนดสมัยประชุม  
สามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สมัยแรก) และวันเริ่มการประชุมแต่สมัย ดังนี ้
สมัยสามัญท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป  มีก าหนด 30 วัน  
สมัยสามัญท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี   1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  
สมัยสามัญท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี   1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  
สมัยสามัญท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี   1 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  
และสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สมัยแรก)  ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2565  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง  การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า -ขอเชิญเลขานุการช้ีแจงข้อกฎหมาย/ระเบียบฯให้ท่ีประชุมรับทราบต่อไป 
ประธานสภา 
 
ส.ต.ท.ส าราญ ใจดี  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๔ 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๒ บัญญัติว่า “สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
   ต้ังเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้ 
   เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลเพื่อกระท ากิจการหรือ 

พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภาเทศบาล แล้ว
รายงานต่อสภาเทศบาล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) 

   หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 
   ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท  คือ 
   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า3 คน  
   แต่ไม่เกิน  7  คน  มีหน้าท่ีกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน 
   กิจการของสภาท้องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
   สมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน 7 คน  มีหน้าท่ีพิจารณา 
   กิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
    ในท่ีนี้ควรให้สภาเทศบาลพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสภา 
   เทศบาลซึ่งเป็นคณะกรรมการสามัญ  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น   
   จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน 7 คน 
   ข้อ 105  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

/(2) คณะกรรมการ... 



~ ๑๒ ~ 
 

    (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (3) คณะกรรมการแปรบัญญัติ 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับ
รอง การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติ เป็น อย่ า งอื่ น 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอช่ือบุคคลท่ีท่านเห็นสมควรต้ังเป็น 
ประธานสภา  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 

เจ็ดคน  และผู้รับรอง 2 คนเชิญครับ 
 

นางยอด  สติราษฎร์ เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางยอด  สติราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง           
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ คน  ค่ะ 

ผู้รับรอง  1. นายบรรจง  ประกาสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง   
      2. นายวีระ  วงศ์ใหญ่    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง     

 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภา   
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่นอีกถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจ
ประธานสภา  รายงานประชุม จ านวน ๓ คน  
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ต่อไปก็จะเข้าสู่การเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๑ 
ประธานสภา  (โดยให้มีผู้เสนอ ๑ คน และผู้รับรองจ านวน ๒ คน) 
 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า เรียนท่านประธานสภา กระผมนายศรีวรรณ  ก้อนค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง                     
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายศุภชัย  ใจดี  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๑ ครับ 

ผู้รับรอง 1. นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย  สมาชิกสภาเทศบาล  
  2. นายนิคม  ทุ่นใจ           สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายวิรัตน์  เวียงค า มีผู้ใดจะเสนอรายช่ือเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภา  
 
 

/ที่ประชุม... 



~ ๑๓ ~ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเป็นอย่างอื่นอีก ถือว่าท่ีประชุมมีมติเลือกให้ 
ประธานสภา  นายศุภชัย  ใจดี  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๑ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ต่อไปก็จะเข้าสู่การเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 
ประธานสภา  (โดยให้มีผู้เสนอ ๑ คน และผู้รับรองจ านวน ๒ คน) 
 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนายเรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย สมาชิกสภาเทศบาล       
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายนิคม  ทุ่นใจ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 ครับ 

ผู้รับรอง 1. นางยอด  สติราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง   
  2. นายสะอาด  ธิต๊ะยา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง     
 

นายวิรัตน์  เวียงค า มีผู้ใดจะเสนอรายช่ือเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภา  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเป็นอย่างอื่นอีก ถือว่าท่ีประชุมมีมติเลือกให้ 
ประธานสภา  นายนิคม  ทุ่นใจ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ต่อไปก็จะเข้าสู่การเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 
ประธานสภา  (โดยให้มีผู้เสนอ ๑ คน และผู้รับรองจ านวน ๒ คน) 
 
นางยอด  สติราษฎร์ เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางยอด  สติราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง                 

ขอเสนอ นายศรีวรรณ  ก้อนค า เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
คนท่ี 3 ค่ะ 
ผู้รับรอง 1. นางรัตติยา  อ่อนนวล  สมาชิกสภาเทศบาล  
  2. นายวีระ  วงศ์ใหญ่  สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายวิรัตน์  เวียงค า มีผู้ใดจะเสนอรายช่ือเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภา  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเป็นอย่างอื่นอีก ถือว่าท่ีประชุมมีมติเลือกให้ 
ประธานสภา  นายศรีวรรณ  ก้อนค า  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๑๔ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า       เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ ได้มีมติเลือก   
ประธานสภา  1.  นายศุภชัย  ใจดี 

2. นายนิคม  ทุ่นใจ 
3. นายศรีวรรณ  ก้อนค า 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 8      เร่ืองอื่น ๆ(ถ้ามี) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ประธานสภา (ฉบับท่ี14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ “ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าท่ี          

ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ท้ังนี้ภายใน 30 วัน นับ แต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” (ประกาศผลวันท่ี 22 เมษายน 2564) 
 การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้กระท าโดยเปิดเผย            
โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนท่ีมาประชุมด้วย 
 หากนายกเทศมนตรี ไม่ สามารถแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลไ ด้               
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าส่ังทางปกครองเป็น
หนังสือ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม     
ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 
 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกป ี
 ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลด้วย    
 ก าหนดวันประชุมจะท าหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบต่อไป 
(ท้ังนี้ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี)   
 

นายวิรัตน์ เวียงค า มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอหรือเรื่องสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ 
ประธานสภา   
 
 
 
 
 

/ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี... 



~ ๑๕ ~ 
 

ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ  หมวด 9 การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย กระผมขอสรุปไว้ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานท่ี และกาลเทศะ 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเข้าร่วมก่อนการเปิดประชุม หากมาเข้าร่วมหลังเปิดประชุม
แล้วต้องได้รับอนุญาตจากประธานในท่ีประชุม 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเข้านั่งประจ าท่ี ท่ีจัดเตรียมไว ้
4. ในการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในความสงบมิก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนการ
ประชุม หรือขัดขวางการประชุมหากเกิดในกรณีดังกล่าวประธานในท่ีประชุมอาจกล่าว
ตักเตือนก่อน หากไม่เช่ือฟังอาจเชิญออกจากท่ีประชุม หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี
รักษาความสงบเรียบร้อยน าตัวออกจากท่ีประชุม 
5. ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมไม่สามารถสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานในท่ีประชุม 
  

นายวิรัตน์ เวียงค า ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจง มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไข/เพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภา  เชิญครับ 
 
ที่ประชุมเทศบาล ไม่มี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หากไม่มีกระผมขอยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภา สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 9 การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ตามท่ี

ท่านเลขานุการสภาเทศบาลสรุป ไว้ดังนี้ 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานท่ี และกาลเทศะ 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเข้าร่วมก่อนการเปิดประชุม หากมาเข้าร่วมหลังเปิดประชุม
แล้วต้องได้รับอนุญาตจากประธานในท่ีประชุม 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเข้านั่งประจ าท่ี ท่ีจัดเตรียมไว้ 
4. ในการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในความสงบมิก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนการ
ประชุม หรือขัดขวางการประชุมหากเกิดในกรณีดังกล่าวประธานในท่ีประชุมอาจกล่าว
ตักเตือนก่อน หากไม่เช่ือฟังอาจเชิญออกจากท่ีประชุม หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี
รักษาความสงบเรียบร้อยน าตัวออกจากท่ีประชุม 
5. ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมไม่สามารถสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานในท่ีประชุม 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอหรือเรื่องสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ 
ประธานสภา   
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
 

/นายวิรัตน์ เวียงค า... 



~ ๑๖ ~ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า หากไม่มีกระผมขอขอบคุณ  ท่านนายอ าเภอเชียงค า , นายกเทศมนตรีต าบลเวียง   
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มีเกียรติทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอแจ้งนัด

ประ ชุมครั้ ง ต่อ ไป (สมัยสามัญ  สมั ย ท่ี  ๑  ประจ าปี  พ .ศ.  ๒๕๖๔) เพื่ อ ให้
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงได้แถลงนโยบายต่อท่ีประชุมสภาโดยไม่มีการลงมติแต่อย่าง
ใด จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี           
พ.ศ. ๒๕๖๔   ในวันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น.  และจะได้ท า
หนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภาเทศบาลไปอีกครั้ งครับ  และขอปิดประชุม ไว้เพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุม   เวลา 12.0๐ น. 
 
 
          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 
          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 
 

         ส.ต.ท.        ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
           (ส าราญ  ใจดี) 

            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๑๗ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  7  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64 

 
 
                               (ลงช่ือ)        (ประธานกรรมการ)       
                                                   (นายศุภชัย  ใจดี)    
                                                  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมการ)       
                                                    (นายนิคม  ทุ่นใจ)    
                                                   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (เลขานุการ/กรรมการ)       
                                                   (นายศรีวรรณ  ก้อนค า)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


