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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย คร้ังแรก 
วันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
------------------------------------------------------------ 

 

ผู้มาประชุม :       จำนวน  12  คน 

1. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
2. นายสุรพล        ดวงจิต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
3. นายสีคำ         พ่อแจ้   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
4. นายตรีอนันต์     ขัดสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
5. นายสุพจน์       ตันฮ้อ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
6. นายสงัด           ชัยแสน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
7. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
8. นายประเทือง      ธิบดี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
9. นายพุทธิ            นะมา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายสุพจน์          ตาสุยะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายนิชสัน         เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  29   คน 
 

1. นายวิวัฒน์       จันทร์โอภาส  นายอำเภอลี้ 
2. นายรุ่งโรจน์      สุนทร   ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
3. ส.ต.อ.นพพร    ใจพิมพ์สว่าง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายท้องถิ่นจ.ลำพูน 
4. นายณัฏฐภัค     อะโนต๊ะ   ปลัดอำเภอลี้ 
5. นายจีรศักดิ์       อธิยะ   ท้องถิ่นอำเภอลี้ 
6. นางสาวธัญนันท์   สุภามูล   นิติกรชำนาญการ 
7. นางฐิติยารัตน์    ปินชัย   เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
8. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
9. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
10. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
11. นายสมนึก  แก้วประเทศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
12. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ   เนตรผาบ  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
13. นายชำนาญ  ทาระโช   เจ้าหน้าท่ีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
14. นางสาวปรียานุช   ไชยเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการฯ 
15. นางสาวกนิษฐา   จีระเมทา  เจ้าพนักงานธุรการฯ 
16. นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 
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17. นางสุรีรัตน์     รุ่งเรือง   ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
18. ว่าที่ร้อยตรี กมล   อินแฝง   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
19. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ์  นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
20. นางสาวรัชณีย์      กองแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
21. นายธนาธิป  อุต๊ะมา   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 
22. ว่าที่ร้อยตรีสิรเดช   สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการฯ 
23. นางสาวอกนษิฐ์ ตุ้ยแพร่   เจ้าพนักงานธุรการฯ 
24. นายศุภกิจ  ยอดมูลดี  เจ้าพนักงานธุรการฯ 
25. นางศิวนาถ  นันตา   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
26. นายพิษณุ  แก้วจา   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
27. นายขจร  อินทนนท์  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
28. นายกฤษฐฎา รัตนเมฆิณษ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
29. นางสาวสุดารัตน์ ชัยพูน   พนักงานจ้างทั่วไป 

เปิดประชุมเวลา   10.00   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านนายอำเภอลี ้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ครั้งแรก ขณะนี้มี ผู้เข้าร่วมประชุม
 ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านนายอำเภอลี้ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
 กล่าวเปิดประชุมสภาฯค่ะ  
นายวิวัฒน์   จันทร์โอภาส  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๑๔)  
นายอำเภอลี้ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ วรรคสองกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิก
 สภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผล
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ครบทั้ง ๑๒ คน แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 
 ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาครั้งแรกในวันนี้  กระผมขอแสดงความ
 ยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
 ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่ในเทศบาล
 ตำบลศรีวิชัย 
  สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ   
 ซึ่งออกตามอำนาจหน้าที่ หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจตามข้อบัญญัติ  
 รวมถึงการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  สำหรับดำเนินโครงการต่าง ๆ  
 เพื ่อประชาชนในพื้นที่  นอกจากนี้ยังมีหน้าที ่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
 ผู้บริหารเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้ 
  สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนจึงถือเป็นผู้ที ่มี
 บทบาทสำคัญในอันที่จะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มานำเสนอต่อ
 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยเพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนงาน / โครงการในการแก้ไขปัญหา
 ให้กับพี่น้องประชาชนจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ยึดมั่นในแนวทางการ
 ทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนและช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาตำบลศรีวิชัย  ให้มี
 ความเจริญก้าวหน้าต่อไป และในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลและผู้บริหาร
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 เทศบาล ขอให้ยึดความถูกต้องความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
 และทางราชการเป็นที่ตั้ง 
  ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุหริภุญไชยและ
 พระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์  ได้อภิบาลคุ ้มครองให้ทุกท่าน
 ประสพความสุขความเจริญปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงทุกประการ 
  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีว ิชัย  
 ครั้งแรก ณ บัดนี้ และเม่ือดำเนินการประชุมจนครบตามระเบียบวาระแล้ว ขอมอบให้ผู้
 ที่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้กล่าวปิดการประชุมต่อไป 
 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  ประกาศอำเภอลี้ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครั้งแรก 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เมื่อวันที่ ๒8 มีนาคม ๒๕๖๔ 
 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลศรีวิชัยครบ
 ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ แล้ว นั้น 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
 เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ 6  
 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดลำพูนที่ ๒๓๗๓/๒๕62 
 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครั้งแรก ในวันที ่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ประกาศ  
 ณ วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ลงชื่อ นายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส  นายอำเภอลี้ 
  เนื่องจาก สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพิ่งได้รับการลือกตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่  
 จ ึงย ังไม ่ม ีประธานสภาเทศบาล ด ังน ั ้น  เพ ื ่อปฏ ิบ ัต ิ ให้ เป ็นไปตามระเบ ียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
 ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 7 เมื่อนายอําเภอเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว 
 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  โดยให้เชิญ
 สมาชิกสภาท้องถิ ่นผู ้ม ีอายุมากที ่ส ุด  ซึ ่งอยู ่ในที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นคราวนั้น  
 เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็น
 ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมา
 ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  
 เพ่ือทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่า
 ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดและดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น” 
  จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
 ศรีวิชัย นายสุรพล  ดวงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 6 
 พฤษภาคม 2564 อายุ 68 ปี  เป็นผู ้มีอายุมากที ่ส ุด ดังนั ้น จ ึงขอเร ียนเชิญ  
 นายสุรพล  ดวงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 ทำหน้าที่ประธานสภาฯ 
 ชั่วคราว ในการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ 
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นายสุรพล ดวงจิต  กราบเรียนท่านนายอำเภอลี้ หัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาฯชั่วคราว ตำบลศรีวิชัยคณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ลำดับต่อไป 
 เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซรีวิชัย กล่าวปฏิญาณตน 
นายสุรพล ดวงจิต  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ยืนขึ้นและกล่าวคำปฏิญาณ โดยกล่าวคำว่าข้าพเจ้า 
ประธานสภาฯชั่วคราว  ตามด้วยชื่อ สกุล ของตนเอง กล่าวตามข้าพเจ้า ดังนี้  
  “ข้าพเจ้า....ขอปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ ่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น”  
  ลำดับต่อไปจะเป็นการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง การเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาล 
 ตำบลศรีวิชัย 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว ่าด ้วยข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯชั่วคราว พ.ศ.2547 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ

ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา 
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก 
สภาท้องถิ ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั ้งเดียว ชื ่อที ่เสนอไม่จำกัดจำนวน  
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและ 
ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู ้ที ่ได้คะแนนสูงสุดนั ้น โดยใช้วิธีเดิม  
ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

  ในการตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู ้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้  
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก 
ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 
โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น 
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
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  ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก  
ตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณีดำเนินการแต่งตั้งทันที 
เมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นและ
เลขานุการสภาท้องถิ่นต่อไปค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต  ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาฯ หนึ่งท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยระบบการประชุม 
ประธานสภาฯชั่วคราว ออนไลน์หรือ ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือต้องการซักถามเชิญครับ 
 เชิญ นายตรีอนันต์  ขัดสาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
นายตรีอนันต์  ขัดสาร      กราบเรียนนายอำเภอลี้ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม 
 นายตรีอนันต์  ขัดสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 ขอหารือการใช้
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547  
 ข้อ  5 วรรค 2 ว่าประธานสภาฯชั่วคราวได้วินิจฉัยเป็นอย่างไร เกี่ยวกับสิทธิและ
 เสรีภาพของสมาชิกสภาฯ ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
 ตำบลศรีวิชัยแห่งนี้ได้ ให้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบการประชุมออนไลน์หรือระบบ
 วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงครับ ขอให้ท่านประธานสภาฯ 
 ชี้แจงครับ 
นายสุรพล ดวงจิต   ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาฯ หนึ่งท่าน คือ นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  
ประธานสภาฯชั่วคราว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบการประชุมออนไลน์หรือ 

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เนื ่องจากมีคำสั ่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง หลักเกณฑ์วิธ ีการ และเงื ่อนไขในการ
ดำเน ินการหร ือออกคำส ั ่ งของเจ ้าพน ักงานควบค ุมโรคต ิดต ่อ พ.ศ.2560  
ให้นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ ห้ามกระทำการใด/ดำเนินการ ออกนอกสถานที่พัก  
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
เวลา 06.00 น. เนื่องจากสงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตราย จากการสัมผัสใกล้ชิดกลุ่ม
เสี่ยงการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   การวินิจฉัย มี 2 ประเด็น คือ  
 1) การนับเป็นองค์ประชุมหรือไม่  
 2) สามารถลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาฯรองประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ

ได้หรือไม ่
 ประเด็นที่ 1 การนับเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
  กระผมขออนุญาตใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 25 วรรค 3 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ได้ลงชื่อไว้ แต่ได้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุม   

สภาท้องถิ่นครั้งนั้น 
  นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ไม่ได้ลงชื่อ แต่ได้เข้าร่วม

ประชุมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้ถือว่ามาประชุม กระผมนับเป็นองค์ประชุม
ครับ 
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 ประเด็นที ่ 2 สามารถลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาฯรองประธานสภาฯและ
เลขานุการสภาฯได้หรือไม่ 

  กระผมวินิจฉัยตามระเบียบ ให้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ไดค้รับ วิธีการคือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัย รายชื่อดังต่อไปนี้ 

  1.นางสาวสิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  2.นายศุภกิจ  ยอดมูลดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  3.นายขจร  อินทนนท์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ทั้ง 3 ท่านนี้จะเป็นผู้รับมอบบัตรลงคะแนนจากนายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  

เมื่อเขียนชื่อ-สกุล เสร็จแล้ว ให้นำบัตรลงคะแนนใส่ในซองจดหมายจากนั้นนำซอง
จดหมายใส่ในถุงใสปิดปากถุงให้เรียบร้อย แล้วจึงนำไปใส่ในซองเอกสารสีน้ำตาลปิด
ผนึก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนั้นเจ้าหน้าที่นำบัตร
ลงคะแนนกลับมายังที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้เพื่อใส่ลงในกล่อง โดยมีการฉีดพ่นสเปรย์
แอลกอฮอล์เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกขั้นตอน 

 3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายสุรพล ดวงจิต  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯชั่วคราว ศรีวิชัย  
นายสุพจน์  ตาสุยะ เรียนประธานสภาฯชั่วคราว  กระผมนายสุพจน์  ตาสุยะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ   นายสงัด  ชัยแสน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายสุรพล ดวงจิต ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯชั่วคราว  
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาฯชั่วคราว  กระผมนายพุทธิ   นะมา  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายประเทือง  ธิบดี เรียนประธานสภาฯชั่วคราว  กระผมนายประเทือง  ธิบดี  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสุรพล ดวงจิต มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯชั่วคราว ศรีวิชัย อีกหรือไม่ เชิญครับ 
นายสีคำ   พ่อแจ้ เรียนประธานสภาฯชั่วคราว  กระผมนายสีคำ  พ่อแจ้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เสนอ   นายตรีอนันต์  ขัดสาร      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายสุรพล ดวงจิต ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯชั่วคราว  
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ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช      เรียนประธานสภาฯชั่วคราว  ดิฉันว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช       
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่1 
นายธนา  คำเจริญ เรียนประธานสภาฯชั่วคราว  กระผมนายธนา  คำเจริญ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่2 
นายสุรพล ดวงจิต มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯชั่วคราว ศรีวิชัย อีกหรือไม่ เชิญครับ 
นายนิชสัน  เดชะอุป เรียนประธานสภาฯชั่วคราว  กระผมนายนิชสัน  เดชะอุป 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ   นายสุรพล ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายสุรพล ดวงจิต ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯชั่วคราว 
นายสุพจน์  ตาสุยะ เรียนประธานสภาฯชั่วคราว   กระผมนายสุพจน์  ตาสุยะ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่1 
นายสุพจน์  ตันฮ้อ เรียนประธานสภาฯชั่วคราว  กระผมนายสุพจน์  ตันฮ้อ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่2 
นายสุรพล ดวงจิต มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯชั่วคราว ศรีวิชัย อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการเสนอชื่อ ณ บัดนี้ 
 เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อกระผมเพื่อรับเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ขณะนี้

กระผมรับหน้าที ่เป็นประธานสภาฯ ชั ่วคราว ซึ ่งเป็นผู ้มีส่วนได้เสียในการเลือก
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย กระผมขอยุติการทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง นายสุรพล ดวงจิต ขอยุติการทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว เพื่อรับเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

ท่านต่อไป คือผู้ที่มีอายุลำดับรองลงมา คือนายพุทธิ  นะมา สมาชิกสภาฯ เขต 2 อายุ 
66 ปี เรียนเชิญท่านทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราวค่ะ 

นายพุทธิ  นะมา กระผมนายพุทธิ  นะมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2  ขอสละสิทธิ์การทำ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 หน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราวครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง นายพุทธิ  นะมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 สละสิทธิ์ ผู้ที่มีอายุมากเป็น 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว ลำดับที ่ 3 คือนายสุพจน์  ตาสุยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีว ิช ัย เขต 2  

เรียนเชิญท่านทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราวค่ะ 
นายสุพจน์  ตาสุยะ  ลำดับต่อไปเป็นการลงคะแนนเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย   
ประธานสภาฯชั่วคราว กระผมจะเรียกชื่อสมาชิกสภาฯ คราวละสองท่าน เรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อมารับ

บัตรลงคะแนนเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล  
ศรีวิชัย เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้รับบัตรลงคะแนน แล้วให้เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ 
ผู ้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลศรีว ิช ัยเพียงชื ่อเดียวเท่านั้น  



๘ 

 

เมื่อสมาชิกสภาฯ เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำบัตรมาหย่อนลงในกล่องทึบแสงด้วย
ตนเองที่วางตรงหน้าประธานสภาฯ ครับ เรียนเชิญ 

  นายตรีอนันต์           ขัดสาร 
  นายธนา                 คำเจริญ 
  นายนิชสัน               เดชะอุป 
  นายประเทือง           ธิบดี 
  นายพุทธิ                นะมา 
  นายสงัด                 ชัยแสน 
  นายสถิตย์ธนากร       เมืองคำ 
  นายสีคำ                 พ่อแจ้ 
  นายสุพจน์               ตันฮ้อ 
  ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
  นายสุรพล               ดวงจิต 
  คนสุดท้าย กระผม นายสุพจน์   ตาสุยะ 
  ขณะนี้ทุกท่านในที่ประชุมสภาฯได้ลงคะแนนเลือกประธานสภาเทศบาลตำบล  

ศรีว ิช ัยเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว แต่ต้องรอเจ้าหน้าที ่เทศบาลตำบลศรีว ิช ัย นำบัตร
ลงคะแนนเลือกประธานสภาฯ จากนายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ เดินทางจากบ้านเลขที่ 
52/1 หมู่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) 
 -ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำบัตรลงคะแนนเลือกประธานสภาฯ มาถึงที่ประชุมสภาฯ และนำ

บัตรหย่อนลงในกล่องแล้ว 
  ลำดับต่อไป กระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 ท่าน มาช่วยตรวจนับ

คะแนน คือ 1.นายธนา     คำเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
   2.นายสุพจน์  ตันฮ้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 และขอให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ช่วยขีดคะแนนตามผลการตรวจนับลง

บนกระดานให้ด้วยครับ 
นายธนา  คำเจริญ นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 จำนวน 2 ใบ ครับ 
นายสุพจน์  ตาสุยะ กระผมวินิจฉัยว่า บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไปนั้น มีจำนวน 2 บัตร  
ประธานสภาฯชั่วคราว ใช้สำหรับลงคะแนนเลือกประธานสภาฯและในกรณีที ่ม ีผ ู ้ได้ร ับคะแนนเท่ากัน  

ให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกครั้ง อาจจะเป็นการเข้าใจผิดของนายสถิตย์ธนากร  
เมืองคำ จึงเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภาฯ  มา 2 ใบ  
ซึ่งบัตรลงคะแนนทั้ง 2 ใบ เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลคนเดียวกัน ดังนั้น ให้นำมาใช้เพียง
บัตรเดียว อีกหนึ่งบัตรให้เป็นบัตรเสียครับ 

 -ทำการนับคะแนนต่อครับ 
นายสุพจน์  ตาสุยะ  บัดนี้การนับคะแนนการเลือกประธานสภาฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานสภาฯชั่วคราว กระผมขอรายงานผลการนับคะแนนเลือกประธานสภาเทศบาตำบลศรีวิชัย มีดังนี้ 
 
 
 



๙ 

 

 ลำดับที่ 1 นายสงัด  ชัยแสน  ได ้ 6 คะแนน 
 ลำดับที่ 2 นายตรีอนันต์ ขัดสาร  ได ้ 5 คะแนน 
 ลำดับที่ 3 นายสุรพล  ดวงจิต  ได ้ 1 คะแนน 
 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาตำบลศรีวิชัย คือ นายสงัด ชัยแสน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเลือก นายสงัด ชัยแสน  เป ็นประธานสภา

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  
นายสุพจน์  ตาสุยะ  ขั ้นตอนต่อไปรายงานผลการเลือกประธานสภาฯให้นายอำเภอลี้ทราบและ
ประธานสภาฯชั่วคราว มีคำสั่งแต่งตั้งทันทีและให้ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั ้งนี้
 ต่อไป และในช่วงระหว่างนี้กระผมขอพักการประชมสภาฯ ชั่วคราว เป็นเวลา 15 นาที 
 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ พัก ตามอัธยาศัย ขอบคุณครับ    
 กลับเข้าสู่การประชุมสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  ขออนุญาตอ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว คำสั่งอำเภอลี้ ที่ 275/2564 เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล  
ศรีว ิช ัยครบตามจำนวนที ่กฎหมายกำหนด เมื ่อวันที ่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว 
และนายอำเภอลี ้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับ ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดลำพูน
ที่ ๒๓๗๓/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยมาประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีวิชัยวิชัยครั้งแรก ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น 

  ในการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีว ิช ัยครั้ งแรกด ังกล ่าวม ีมต ิ เล ือก 
นายสงัด ชัยแสน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นประธานสภา
เทศบาลตำบลศรีว ิช ัย  อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ ่งแห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดลำพูน
ที ่ ๒๓๗๓/๒๕๖๒ เรื ่อง การมอบอำนาจของผู ้ว ่าราชการจังหวัดลำพูน ลงวันที่  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้นายสงัด  ชัยแสน  เป็นประธานสภาเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 
ลงชื่อ นายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ 

  เชิญนายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีวิชัย ทำหน้าที่ประธาน
การประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

นายสงัด ชัยแสน  กราบเรียนนายอำเภอลี้ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคับ 
 กระผมขอขอบคุณนายอำเภอลี้ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ที่ได้ให้เกียรติร่วมประชุมสภาฯ

ในวันนี้ และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมและ 
ให้โอกาสกระผมได้ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีวิชัย กระผมจะตั้งใจปฏิบัติ



๑๐ 

 

หน้าที่ตามระเบียบกฎหมายให้ดีที่สุด มุ้งเน้นประโยชน์ของพ่ีน้องชาวบ้านตำบลศรีวิชัย 
เพื่อให้ตำบลศรีวิชัยเราพัฒนายิ่งขึ้นไปครับ ลำดับต่อไปกระผมขอดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระครับ เรียนเชิญท่านเลขานุการฯชั่วคราว ชี้แจงข้อกฎหมายและ
ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภาฯ ครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  ตามมาตรา 20 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 14)  
เลขานุการสภาฯชั่วคราว พ.ศ.2562 สภาเทศบาลตำบลมีประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาหนึ่งคน  

ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งประธานสภาและรอง
ประธานสภาตามมติของสภาเทศบาล ส่วนวิธ ีการเลือกและขั ้นตอนการเล ือก
ประธานสภา ตามข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่น
จัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ ่นเท่ากับจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นกำหนด โดยใช้ว ิธ ีการตามข้อ 8 วรรคหนึ ่งโดยอนุโลม  
เมื ่อตรวจนับแล้วให้ประธานที ่ประชุมประกาศคะแนนต่อที ่ประชุมสภาท้องถิ่น  
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่
เฉพาะผู้ที ่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  รวมทั้งชี้แจง
อำนาจหน้าที่ของรองประธานสภา ตามข้อ 17 

  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯดำเนินการเลือกรองประธานสภาฯตามระเบียบวาระ
ต่อไปคะ 

นายสงัด ชัยแสน  ขั้นตอนวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ทำเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ โดยให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบล 

และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ เชิญครับ 
นายสุพจน์  ตันฮ้อ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายสุพจน์  ตันฮ้อ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เสนอ   นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์  ตาสุยะ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสุพจน์  ตาสุยะ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่1 
นายประเทือง  ธิบดี เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายประเทือง  ธิบดี  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่2 
นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ตำบลศรีวิชัย อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการเสนอชื่อ ณ บัดนี้ 
  บัดนี้ กระผมขอรายงานการเลือกรองประธานสภาเทศบาตำบลศรีวิชัย ผู้ที่ได้รับ

เลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย คือ นายนิชสัน  เดชะอุป 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเลือก นายนิชสัน  เดชะอุป  
 เป ็นรองประธานสภาเทศบาตำบลศร ีว ิช ัย  ซึ ่งจะได ้รายงานผลการเล ือกรอง

ประธานสภาฯ ต่อนายอำเภอลี้ ต่อไป 



๑๑ 

 

นายสงัด ชัยแสน  ลำดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบ 
ประธานสภาฯ เกี่ยวกับการเลือกเลขานุสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  ดิฉันขออนุญาตชี้แจงวิธีการและข้ันตอนการเลือกตำแหน่งเลขานุสภาเทศบาลค่ะ 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕47 

ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
พ้นจากตำแหน่ง  

 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

 รวมทั้งชี้แจงอำนาจหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นตามข้อ 19 
 เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น  
 (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง

ปฏิบัติซึ่งเก่ียวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
 (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น  
 (4) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที ่
 (๕) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  
 (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น  
 (7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง  
 (8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น  
 (9) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภา

ท้องถิ่นมอบหมาย 
  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ 

หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
คนหนึ่งเป็นผู ้ปฏิบัติหน้าที ่เลขานุการสภาท้องถิ ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  
โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนน เลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ 

 เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นค่ะ 
นายสงัด ชัยแสน  ขั้นตอนวิธีการเลือกเลขานุการสภาฯ โดยให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้สมควรดำรง 
ประธานสภาฯ ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ 

เชิญครับ 
นายสุพจน์  ตาสุยะ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายสุพจน์  ตาสุยะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ   นางสุรีรตัน์  รุ่งเรือง  ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 



๑๒ 

 

 
นายนิชสัน  เดชะอุป เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายนิชสัน  เดชะอุป  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่1 
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายพุทธิ  นะมา 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่2 
นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ ศรีวิชัย อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการเสนอชื่อ ณ บัดนี้ 
  บัดนี ้  กระผมขอรายงานการเล ือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีว ิชัย  

ผู้ที ่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย คือ  นางสุรีรัตน์  รุ ่งเรือง  
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติที่ประชุม ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีว ิช ัย มีมติเลือก  นางสุร ีตน์  รุ ่งเรือง  ตำแหน่ง 
ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย เป็นเลขานุการสภาเทศบาตำบลศรีวิชัย  

ระเบียบวาระท่ี  4   4.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  ( มีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ข้อความเดิม ระเบียบวาระท่ี 4 การกำหนดสมัยประชุมสภา 
  เทศบาลตำบลศรีวิชัย) 
นายสงัด ชัยแสน ลำดับต่อไปเป็นการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล

ศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.2564 ครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ  
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ   
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
 "มาตรา 24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก 

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด" วรรคสี่  "สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีการกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด" และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุม 
สมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน 
กับให้กำหนดวันเริ ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและ  
มีกำหนดกี่วัน ข้อ 21 "การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของ
แต่ละปี โดยนำความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม" วรรคสอง "เมื่อสภาท้องถิ่นมี
มติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 



๑๓ 

 

 วันนี้ จะเป็นการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก สมัยที่  2, 3 และ 4 ของ
ปี พ.ศ. 2564  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 และในการประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาฯ ครั้งแรก จึงต้องมีการกำหนดสมัยประชุมสามัญให้ครบสี่
สมัย ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯ จะต้องแถลงนโยบายในเดือนพฤษภาคม  และในเดือน
สิงหาคม จะต้องนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในเดือนสิงหาคม  
ค่ะ 

นายนิชสัน  เดชะอุป เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมขอเสนอ ดังนี้ครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ก. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕64 ดังนี้ 
  สมัยแรก     เริ่มตั้งแต่วันที่  8 พฤษภาคม -  6     มิถุนายน 2564 
  สมัยที่สอง  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม    -  30   สิงหาคม 2564 
  สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กันยายน   -   30  กันยายน 2564 
  สมัยที่สี่  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม    -  30   ธันวาคม 2564 
  ข. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป 
  (พ.ศ.๒๕65) คือ 
  สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์   –  2  มีนาคม 2565 

และหากเดือนใด ที่ไม่ได้กำหนดประชุมสมัยสามัญไว้ และหากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน  
ก็สามารถขออนุญาตนายอำเภอลี้เพื่อเปิดประชุมวิสามัญได้ค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือมีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 4.2 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  ( มีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ข้อความเดิม ระเบียบวาระที่  4 การเลือกคณะกรรมการตรวจ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย) 
นายสงัด ชัยแสน  ลำดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการ
ประธานสภาฯ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
เลขานุการสภาฯ มาตรา 32 สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการ

สามัญของสภาเทศบาล และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็น
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 

  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอ
ชื ่อบุคคลผู ้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื ่อให้สภาเทศบาลแต่งตั ้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

 



๑๔ 

 

  คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามแต่
ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
และข้อ 105 (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้นำ
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายสงัด ชัยแสน  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประธานสภาฯ ประชุม คนที่ 1 ครับ 
นายนิชสัน  เดชะอุป เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายนิชสัน  เดชะอุป  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ   นายสุรพล  ดวงจิต  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายประเทือง  ธิบดี เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายประเทือง  ธิบดี  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่1 
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายพุทธิ  นะมา 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่2 
นายสงัด ชัยแสน ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ คนที่ 2 เชิญครับ 
นายสีคำ  พ่อแจ้ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสีคำ  พ่อแจ้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เสนอ  ว่าทีร่อ้ยตรีหญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
 



๑๕ 

 

นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายตรีอนันต์  ขัดสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 -เป็นผู้รับรอง คนที ่1 
นายธนา  คำเจริญ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายธนา  คำเจริญ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่2 
นายสงัด ชัยแสน ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ คนที่ 3 เชิญครับ 
นายสุพจน์  ตาสุยะ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายสุพจน์  ตาสุยะ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ   นายสุพจน์  ตันฮ้อ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายนิชสัน  เดชะอุป เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายนิชสัน  เดชะอุป  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่1 
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสุรพล  ดวงจิต 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่2 
นายสงัด ชัยแสน ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ คนที่ 4 เชิญครับ 
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายตรีอนันต์  ขัดสาร  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เสนอ นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เรียนประธานสภาฯ ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่1 
นายสีคำ  พ่อแจ้ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสีคำ  พ่อแจ้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่2 
นายสงัด ชัยแสน ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ คนที่ 5 เชิญครับ 
ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาฯ ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เสนอ   นายธนา  คำเจริญ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
 



๑๖ 

 

นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสถิตย์ธนากร เมืองคำ    
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่1 
นายสุพจน์  ตันฮ้อ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสุพจน์  ตันฮ้อ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที ่2 
นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลศรีวิชัย อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการเสนอชื่อ  

ณ บัดนี้  
  บัดนี ้ กระผมขอรายงานการเลือกบุคคลเพื ่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลศรีวิชัย ผู้ที่ได้รับเลือก มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นายสุรพล          ดวงจิต          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
2. ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3. นายสุพจน์          ตันฮ้อ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
4. นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
5. นายธนา    คำเจริญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์  
นายสงัด ชัยแสน กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาฯ ที่มาประชุมในวันนี้ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยที่คอยอำนวยความ

สะดวกทำให ้การประช ุมในคราวนี ้ล ุล ่วงไปด ้วยด ี  กระผมขอปิดการประชุม  
ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
         

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          (ลงชื่อ)    สุรีรัตน์   รุ่งเรอืง  สุรีรัตน์   รุ่งเรืองรุ่งเรือง 
(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สุรพล    ดวงจิต     ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
      (ลงชื่อ)       หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช     คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าทีร่ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 



๑๗ 

 

     
 
            (ลงชื่อ)      สงัด  ชัยแสน)   สุรพล -  ดวงจิต       สุรพล  ดว
   (นายสงัด  ชัยแสน) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

 
    (ลงชื่อ)          สุพจน์   ตันฮอ้      คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ  
                     (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)  สุสถิตย์ธนากร  เมืองคำ     คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
                 (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)      สุธนา   คำเจริญทธินัท คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ  
                  (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รับรองรายงานการประชุม 
           เมื่อวันที่.....14 พฤษภาคม พ.ศ.2564........ 

 

 

 

 


