
 
 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งแรก 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที่ รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1  นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ เขต 1 
2 นางผ่องพรรณ  แสงคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผ่องพรรณ  แสงคำ เขต 2 
3 นายสุรินทร์  ฟองมูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุรินทร์  ฟองมูล เขต 2 
4 นายพร  เชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร  เชิงค้า เขต 1 
5 นายยรรยงค์  กิติศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยรรยงค์  กิติศรี เขต 1 
6 นายวิโรจน์  สวุรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ วิโรจน์  สวุรรณ์ เขต 2 
7 นายสว่าง  จอมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สว่าง  จอมศักดิ์ เขต 1 
8 นายกำธร  วงค์นำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำธร  วงค์นำ เขต 2 
9 นายธเนศ  จี๋ว ิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ธเนศ  จี๋ว ิ เขต 1 

10 นางสาวอุบลรัตน์  ใจคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ อุบลรัตน์  ใจคำ เขต 2 
11 นางสาวสุปราณี  เชียงทร สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุปราณี  เชียงทร เขต 2 
12 นายจักรกฤษณ์  ใจเมคา สมาชิกสภาเทศบาลฯ จักรกฤษณ์  ใจเมคา เขต 1 

 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

ลำดับ
ที ่

รายชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ศิวะ  ธมิกานนท์  
2 นายสมเกียรติ พรมเสน นายกเทศมนตรี สมเกียรติ  พรมเสน  
3 นายนิคม  ไชยวุฒิ - นิคม  ไชยวุฒิ  
4 ร.ต.อ.สุธรรม จันทร์แก้ว - สุธรรม  จันทร์แก้ว  
5 นายจำเนียร  ขันไข - จำเนียร  ขันไข  
6 นางชญานิษฐ์  พึงพุทธ ท้องถิ่นอำเภอสันทราย ชญานิษฐ์  พึงพุทธ  
7 นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ดวงเด่น  ศรีบุรี  
8 นายชุมพล  ตระกูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชุมพล  ตระกูลวงศ์  
      
      
      
      
      
      
      
      

 

/ เริ่มการ... 
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เริ่มการประชุม  เวลา 09.30  น. 
 
 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ชั่วคราว กล่าวขอ

เรียนเชิญท่านนายอำเภอสันทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งแรก  

ขออนุญาตท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อ่านประกาศอำเภอ
สันทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งแรก (เลขานุการสภา
เทศบาลฯ ชั่วคราว อ่านประกาศฯ) และตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้รับ
แจ้งจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ว่าคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครบตาม
จำนวน 12 คนแล้ว  

อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติ เทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบับที่  14) 
พุทธศักราช 2562 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4912/2563 ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2563 นายอำเภอสันทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งแรก 
ในวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2564 ลงชื่อ 
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย   

ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอสันทราย กล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งแรก 

 

นายศิวะ  ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย กล่าวเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และท่าน
ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจาก
พ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนในการเข้ามาบริหารกิจการของเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัวในวันนี้ ปัจจุบันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทต่อ
การดูแลปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แม้แต่ปัญหาโรคระบาด Covid-19 
พ่ีน้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังต้องเข้ามามีบทบาทมากในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่แพ้หน่วยงานสาธารณสุข เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนและยังมีงบประมาณเป็นของตนเองที่สามารถบริหารจัดการได้
ภายใต้กรอกของกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งใน
อนาคตต่อไปบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการบริหารประเทศจะมีมาก
ยิ่งขึ้น ก็คงจะเป็นเรื่องขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้เข้ามามีส่วนในการรับ
บทบาทที่สำคัญนี้ และคงเป็นนิมิตรหมายอันดีว่าต่อจากวันนี้พ่ีน้องประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากการทำหน้าที่ของสภา
เทศบาลชุดนี้นะครับ 

 

วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เพ่ือเลือกประธานสภาเทศบาล 
และรองประธานสภาเทศบาล ผมคิดว่าการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารหรือ
นายกเทศมนตรี กับสภาเทศบาล เป็นรูปแบบมาตรฐานการปกครองส่วนท้องถิ่น  

/ ซึ่ง... 
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ซึ่งก็คล้ายๆ กับการปกครองประเทศของเรานั้นเป็นรูปแบบที่สำคัญมาก เป็นลักษณะ
ของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุล จะนำไปสู่การเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ของฝากความหวังของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัวทุกท่านไว้กับสมาชิกสภาเทศบาลชุดนี้ด้วย 

ผมคงไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้ ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ตลอดจนครอบครัวของทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ 
คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งปวงครับ 

 

บัดนี้คงได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ผมขออนุญาตเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งแรก ณ บัดนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
 

นายดวงเด่น  ศรีบุรี เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว กล่าวขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอสันทราย เป็นอย่างสูง 
ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งแรกใน
วันนี้ ลำดับต่อไปผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ครั้งแรก 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
 

นายดวงเด่น  ศรีบุรี    เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว กล่าว ตามความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดย ข้อ 3 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้ระบุในระเบียบฯ ไว้ว่า กำหนดให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  

 

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวครั้งแรกนี้ กระผมจึงอยู่ในฐานะ
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว และตามความในข้อ 3 ของระเบียบดังกล่าว 
กระผมจะได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ คราวนี้  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวชั่วคราว 
เพื่อทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุม นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ปฏิญาณตน และดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 

 

จากการตรวจสอบทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
ผู้ที่มีอายุสูงสุด คือ นายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
เขต 1 มีอายุ 64 ปี ดังน้ัน ขอเชิญ นายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ เป็นประธานสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นำสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวปฏิญาณตน ตามความในมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562) ท่ี
ระบุว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา
เทศบาลว่า จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”  

 
/ ภายหลัง... 
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ภายหลังจากกล่าวปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาเทศบาลฯ 
ชั่วคราว จะได้ดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ในลำดับต่อไป 
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562) และดำเนินการให้ เป็นไปตาม ข้อ 8 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ทั้งนี้ตาม ข้อ 14 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ไดร้ะบุว่า 

 

 “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  
 ในการประชุมสภาฯ ครั้งแรกนี้  กระผม ได้นำเอกสาร กฎมายเกี่ยวกับ
เทศบาล และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาฯ มามอบให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
เพื่อใช้ศึกษา ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ และขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวชั่วคราว ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 

 

นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวชั่วคราว กล่าว ผมนายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ 
ในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวชั่วคราว ขอนำสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ทุกท่าน กล่าวปฏิญาณตนพร้อมกัน  

ข้าพเจ้า นาย / นาง ..............................สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
ขอปฏิญาณตนว่า “จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ”       

 

นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ชั่วคราว กล่าว ระเบียบวาระที่ 1 เป็น
การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  

โดยวิธีการเลือก เป็นไปตาม ข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ 4 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 สรุป ดังนี้ 

- ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ท่ีเข้าร่วมประชุม เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ ท่ีสมควรได้รับเลือก เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
โดยต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งสมาชิกสภาฯ แต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว  

- ชื่อที่เสนอ (ผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลฯ) ไม่จำกัด
จำนวน  

- ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงคะแนนเลือกจากชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ได้มีการเสนอไว้แล้ว (กรณีมีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
เลือกหลายคน ให้ใช้วิธีการลงคะแนน) 

- วิธีการลงคะแนนเพ่ือเลือกประธานสภาเทศบาลฯ ให้สมาชิกสภาฯ แต่ละ
ท่านเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  

/- ในการ... 
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- ในการตรวจนับคะแนน ให้เชิญสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจ
นับคะแนน   

 

ผมในฐานะประธานสภาฯ ชั่วคราว ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเลือก
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตามวิธีการดังกล่าวต่อไป 

 

นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวชั่วคราว กล่าว เมื่อพร้อมแล้ว กระผมขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เสนอชื่อ ผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

 
 

นายสุรินทร์  ฟองมูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เขต 2 เสนอชื่อ นางผ่องพรรณ แสงคำ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  

 

นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวชั่วคราว กล่าว ขอสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม
เป็นผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน ในการเสนอชื่อ นางผ่องพรรรณ แสงคำ เป็น
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 ท่าน รับรองการ
เสนอชื่อนางผ่องพรรณ แสงคำ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คือ  

1. นายกำธร  วงค์นำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2. นายวิโรจน์  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
 

นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวชั่วคราว กล่าว ที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว อีกหรือไม่ หากมีขอเชิญ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อีก 

 

นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวชั่วคราว กล่าว ที่ประชุมสภาฯ เมื่อไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวแล้ว  

ผมขอสรุปผลและประกาศให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้
สมควรได้รับเลือก เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพียงหนึ่งคน โดยเสนอ
ชื่อนางผ่องพรรณ แสงคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ดังนั้น จึงถือว่านางผ่องพรรณ  แสงคำ ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นไปตาม ข้อ 14 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  

ทั้งนี้ ท่านนายอำเภอสันทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะได้แต่งตั้ง นางผ่องพรรณ  แสงคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่ง
เป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ทันที เพื่อประธานสภา
เทศบาลฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง จะได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้
ต่อไป และสำหรับผมประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวชั่วคราว ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งดังกล่าว เป็นไปตาม ข้อ 9 และ ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554) 

/ นาย... 
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นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาลฯ กล่าว ขออนุญาตในที่ประชุมครับ ขอให้มีการพักการประชุม

ประมาณ 15 นาที  เพ่ือท่านนายอำเภอสันทรายจะได้  ลงนามคำสั่ งแต่งตั้ ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และเพื่อประธานสภาฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว 
จะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ ในลำดับต่อไปครับ 

 

นายศิวะ ธมิกานนท์ ท่านนายอำเภอสันทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามแต่งตั้งนางผ่องพรรณ แสงคำ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่เลือกตนเป็น

ประธานสภาเทศบาลฯ และในระเบียบวาระที่  2 เรื่องการเลือกรองประธานสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นไปตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562) ประกอบกับ ข้อ 11 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 

โดยใช้วิธีการเลือกเหมือนเช่นที่ทุกท่านเลือกประธานสภาเทศบาลฯ (โดย
อนุโลม) เป็นไปตาม ข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.2547 ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ 6 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 

 

นายกำธร  วงค์นำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เขต 2 เสนอชื่อนายสุรินทร์ ฟองมูล สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ขอสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเป็นผู้รับรอง จำนวนไม่
น้อยกว่าสองคน ในการเสนอชื่อนายสุรินทร์ ฟองมูล เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว  

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 ท่าน รับรองการ
เสนอชื่อนายสุรินทร์ ฟองมูล เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คือ  

1. นายพร  เชิงค้า             สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2. นายสุทัศน์  ชัยวงค์พิทย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อ
ผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อีกหรือไม่ 
หากมีขอเชิญ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อีก 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ที่ประชุมสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ
ชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวแล้ว จึงขอ
สรุปผลและประกาศให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
เลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพียงหนึ่งคน โดยเสนอชื่อนาย
สุรินทร์ ฟองมูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว  

/ ดังนั้น... 
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ดังนั้น จึงถือว่านายสุรินทร์ ฟองมูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ได้รับ
เลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นไปตาม ข้อ 14 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  

ทั้งนี้ประธานสภาฯ จะได้รายงาน พร้อมแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คือ นายสุรินทร์ ฟองมูล ต่อท่านนายอำเภอ
สันทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
เพ่ือท่านนายอำเภอ จะได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ภายใน 7 วันนับจากวันเลือกนี้ ตาม ข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554) ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล

ตำบลเจดีย์แม่ครัว จะใช้วิธีการเลือกเหมือนเช่นที่ทุกท่านเลือกประธานสภาเทศบาลฯ 
(โดยอนุโลม) ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 

 

นางสาวอุบลรัตน์  ใจคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เขต 2 เสนอชื่อนางสาวสุปราณี เชียงทร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  

 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ขอสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเป็นผู้รับรอง จำนวนไม่
น้อยกว่าสองคน ในการเสนอชื่อนางสาวสุปราณี เชียงทร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 ท่าน รับรองการ
เสนอชื่อนางสาวสุปราณี เชียงทร เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คือ  

1. นายวิโรจน์ สุวรรณ์         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2. นายสุรินทร์ ฟองมูล        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อ
ผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อีกหรือไม่ หาก
มีขอเชิญ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อีก 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ที่ประชุมสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ
ชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวแล้ว จึงขอ
สรุปผลและประกาศให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
เลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพียงหนึ่งคน โดยเสนอชื่อ
นางสาวสุปราณี เชียงทร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว  

/ ดังนั้น... 
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ดังนั้น จึงถือว่านางสาวสุปราณี เชียงทร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ได้รับ
เลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นไปตาม ข้อ 14 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) และจะได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวต่อไป 

 

  สำหรับในส่วน ของเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ชั่วคราว คือ 
นายดวงเด่น ศรีบุรี ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต้องพ้นจากตำแหน่งเลขานุการ
สภาฯ ชั่วคราว ตามข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565  

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 

  ตามความในมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562) กำหนดไว้ว่า “ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด” และมาตรา 24 วรรคสี่ กำหนดไว้ว่า 
“สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” ประกอบกับข้อ 21 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) กำหนดว่า “การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่น นำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี”  

 

จากข้อมูลที่ได้รับจากเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คือ เดิมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้มีการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีการเรียกประชุมและ
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 
ที่ผ่านมาแล้ว สำหรับการประชุมครั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จะต้องมีการ
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 ให้ครบ 4 สมัย และการกำหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญสามัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ทุกท่าน จะได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565  

 

ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้มีระเบียบและจัดทำร่างกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนด
สมัยประชุมครั้งนี้ ในการกำหนดสมัยประชุม ขอท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ให้คำแนะนำ
หรือท่านจะมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว ขอเชิญ 

 
 

/ นาย... 
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นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาลฯ กล่าว ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ตามระเบียบฯ ต้อง

กำหนดให้ครบ 4 สมัย ซึ่งสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 สภาเทศบาลฯ เดิม 
ได้มีการกำหนดและเรียกประชุมไปแล้ว ดังนั้น จึงเหลือที่สภาเทศบาลฯ ในการประชุม
สภาฯ ครั้งนี้ จะได้กำหนดที่เหลือ อีก 3 สมัย รวมถึงการกำหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565  

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบแล้ว และขอสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้พิจารณาและหากท่านใดจะเสนอให้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีอย่างไร ก็ขอเชิญเสนอได้ 

 

ในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอการ
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี เป็นอย่างอ่ืน และปรึกษาหารือกันแล้ว
กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี ดังนี้ 

   1. การประชุมสภาเทศบาลฯ  ประจำปี พ.ศ.2564  จำนวน 4 สมัย 
   1.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่   25 มกราคม – 23  กุมภาพันธ์ 2564 
   1.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่   17 พฤษภาคม – 15  มิถุนายน 2564 
   1.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่     2 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2564 
   1.4 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่     1 ธันวาคม –  30  ธันวาคม 2564 
   2. การประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2565 (สมัยที่ 1) 
   2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่  24 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2565 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี พ.ศ. 2564 และประจำปี พ.ศ. 2565  ตามที่ได้มีการปรึกษาหารือกัน 
ด้วยคะแนนเสียง   11  เสียง   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง     
งดออกเสียง  1  เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว   

นางผ่องพรรณ แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกคณะกรรมการของ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 103 
กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” ข้อ 104 กำหนด
ไว้ว่าเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น “มีหน้าที่กระทำกิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในจิการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น” 

  สำหรับการเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ในวันนี้ จะ
เป็นการเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลฯ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
  2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  โดยวิธีการเลือก เป็นเหมือนเช่นการเลือกประธานสภาฯ (ตามระเบียบโดย

อนุโลม) ทั้งนี้เป็นไปตาม ข้อ 107 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 

/ และ... 
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  และเพ่ือให้การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และได้จำนวนคณะกรรมการที่ถูกต้องตามระเบียบฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอและ
พิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการแต่ละชุด ประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ จำนวนกี่ท่าน 
รวมถึงระยะเวลาในการทำหน้าที่ 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ปรึกษาหารือกันแล้ว ให้ทั้งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน และมีมติให้มีการเลือกคณะกรรมการ
แต่ละชุดทีละลำดับ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 3 จนครบตามจำนวน และให้
คณะกรรมการสภาฯ ทั้ง 2 ชุด ทำหน้าที่จนสิ้นสุดระยะเวลาของสมัยการประชุม
สภาเทศบาลฯ ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล 

 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว ลำดับแรกจะเป็นการเลือก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 

 

นางสาวอุบลรัตน์  ใจคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสนอชื่อนายพร เชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1  

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวขอผู้รับรองในการเสนอชื่อ นายพร เชิงค้า สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 1 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 ท่าน รับรองการ
เสนอชื่อนายพร เชิงค้า เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 1 คือ  

1. นายวิโรจน์ สุวรรณ์         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2. นายสุรินทร์ ฟองมูล        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1 
อีกหรือไม่ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 1 อีก 

 
 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
คนที่ 1 อีกแล้ว มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน ถือว่านายพร 
เชิงค้า ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1  

 

ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 

 

นางสาวสุปราณี  เชียงทร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสนอชื่อนายกำธร วงค์นำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 

 
 

/ นาง... 
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นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวขอผู้รับรองในการเสนอชื่อนายกำธร วงค์นำ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 ท่าน รับรองการเสนอ
ชื่อนายกำธร วงค์นำ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 2 คือ 

1. นางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2. นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 
อีกหรือไม่ 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 อีก 

 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
คนที่ 2 อีกแล้ว มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน ถือว่านายกำธร 
วงค์นำ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2  

 

ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 

 

นายกำธร วงค์นำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสนอชื่อนางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
คนที่ 3  

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวขอผู้รับรองในการเสนอชื่อนางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 ท่าน รับรองการเสนอ
ชื่อนางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 3 คือ 

1. นางสาวสุปราณี  เชียงทร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2. นายวิโรจน์  สุวรรณ์         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่  3 
อีกหรือไม่ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 อีก 

 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
คนที่ 3 อีกแล้ว มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน  

/ ถือว่า... 
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ถือว่านางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3  

  สรุปผลการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดี ย์แม่ครัว เพื่ อเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน 3 ท่าน ดังน้ี 

  1. นายพร  เชิงค้า 
  2. นายกำธร  วงค์นำ 
  3. นางสาวอุบลรัตน์  ใจคำ 
 

โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ทั้ง 3 ท่านจะทำ
หน้าที่จนสิ้นสุดระยะเวลาของสมัยการประชุมสภาเทศบาลฯ ตลอดวาระการดำรง
ตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติที่ประชุมสภาฯ ที่ได้มีมติแล้ว 

 
 

   2. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ วิธีการเลือกก็เหมือนเช่น
การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ขอสมาชิกสภาฯ ได้ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่สมควรได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 3 ท่าน ตามลำดับ  

 

นายกำธร วงค์นำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสนอชื่อนายวิโรจน์ สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1  

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวขอผู้รับรองในการเสนอชื่อ นายวิโรจน์ สุวรรณ์ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 ท่าน รับรองการ
เสนอชื่อนายวิโรจน์ สุวรรณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 คือ  

1. นายพร  เชิงค้า              สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2. นางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 อีกหรือไม่ 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 อีก 

 
 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 อีกแล้ว มีการเสนอชื่อผู้
ที่สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน ถือว่านายวิโรจน์ สุวรรณ์ ได้รับเลือกให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1  

 
 

ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 ขอเชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอชื่อ 

 

นายวิโรจน์ สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสนอชื่อนายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวขอผู้รับรองในการเสนอชื่อนายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 

 
 

/ ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 ท่าน รับรองการเสนอ
ชื่อนายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 คือ 

1. นางสาวสุปราณี  เชียงทร    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2. นายสุรินทร์  ฟองมูล         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 อีก 

 
 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 อีกแล้ว มีการเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน ถือว่านายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ ได้รับเลือกให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  

 
 

ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 ขอเชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอชื่อ 

 

นายกำธร วงค์นำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสนอชื่อนายยรรยงค์ กิติศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3  

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวขอผู้รับรองในการเสนอชื่อนายยรรยงค์ กิติศรี สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 ท่าน รับรองการเสนอ
ชื่อนายยรรยงค์ กิติศรี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 คือ 

1. นายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2. นายวิโรจน์  สุวรรณ์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 อีกหรือไม ่

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 อีก 

 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 อีกแล้ว มีการเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน ถือว่านายยรรยงค์ กิติศรี ได้รับเลือกให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3  

  สรุปผลการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดี ย์แม่ครัว เพื่ อเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 3 ท่าน ดังน้ี 

  1. นายวิโรจน์ สุวรรณ์ 
  2. นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ 
  3. นายยรรยงค์ กิติศรี 
 

โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ทั้ง 3 ท่านจะทำหน้าที่จนสิ้นสุด
ระยะเวลาของสมัยการประชุมสภาเทศบาลฯ ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิก
สภาเทศบาล ตามมติที่ประชุมสภาฯ ที่ได้มีมติแล้ว 

/ระเบียบ...  
 



 


