
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
คร้ังแรก    ประจําป   ๒๕64 

วันที่  11   พฤษภาคม   ๒๕64  เวลา  10.00 น.   
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ช้ัน 2 

*************** 
 

ผูมาประชุม 
๑. นางนฤมล  ปุณะศิริ    สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายสุทิน  โลกคําลือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. ร.อ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล    สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางลัดดา  หอมโกศล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นางศศิวรรณ  ซ่ือตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นางสาวพรรณอร สารสืบ    สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นางก่ิงแกว  แสงรุง    สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. ร.ต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. ร.ต.มานพ  กิตตะวงค   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายสงา  กันทะ    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายสุพัฒ  อูเงิน    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายโสดา  ตะโกสีย    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายกิตติวัฒน ฝนสุตา    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายธนานันท เท่ียงฟู    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๕. นายอินถา  ปนตาติ๊บ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖. นายสมนึก  ตันชุม    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๗. นายวิทยา  ธิมา    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๘. นายบุญศรี  ศรียอด    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๙. นายชัยวัฒน    นันตะกูล   ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย 

 
ผูเขารวมประชุม 

๑. นายสุรพล   บุรินทราพันธุ   รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง 
๒. นายกมล  ชัยกันทะ   ทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
๓. นางยุพาภรณ แกวจิตคงทอง   ปลัดอําเภอเมืองลําปาง 
๔. นายชัยชนะ  โขงจําปา   ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายฯ 
๕. นายฐิติพัฒน  จําลองปน   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ 
๖. นางรชันี  พูลสวัสดิ์   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
๗. นายนพดล  ลาสุทธิ    เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน    
๘. นายสองเมือง วงคไชย    นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
๙. นายอรุณ    พีระเชื้อ            รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
๑๐. นายอํานวย   เสนาวรรณ        รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
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๑๑. นายนิธิ    อุณหเลขจิตร      รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
๑๒. นางสุภาษร    คําเครือ        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
๑๓. นางสาวจิตรลดา   มาเร็ว        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
๑๔. นายวิทยา    โพธินคร          ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
๑๕. นายธัชนะ  โตวิยานนท   ผูอํานวยการกองชาง 
๑๖. นางจุฑามาศ  เรือนสอน   ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๗. นางวาสนา  มงคลสิทธิ์   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๘. นางนิดา  นันตะกูล   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๙. นางวิศัลยา  สุภาโม    ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๒๐. นางนวรัตน  ศิริผัด    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒๑. นางสาวศิริกร ธรรมสิทธิ์   หน.ฝายสวัสดิการสังคมฯ 
๒๒. นางสาวลัดดาวัลย    ปนทะโชติ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๒๓. นายจตุพร  สุวรรณแพร   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๒๔. นายวรกมล  ตันบุตร    นิติกรปฏิบัติการ 
๒๕. นายโอฬาร   ศิลปสนธยานนท   ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
๒๖. นายประดิษฐ วรากุณะ   สือ่มวลชน  
 
 

**************************** 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 
นายชัยวัฒน  นันตะกูล    - กราบเรียน ทานสุรพล บุรินทราพันธุ  รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง  ท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)    บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมาประชุมครบองคประชุมแลว                         
                                    จึงขอเรียนเชิญทานรองผูวาราชการจังหวัดลําปาง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  
 
นายชัยวัฒน  นันตะกูล    - กระผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ขออานประกาศจังหวัดลําปาง     
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)    เรื่อง   เรียกประชมุสภาเทศบาลเมืองพิชัยครั้งแรก  ดังนี้ 

 
ประกาศจังหวัดลําปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ครั้งแรก 
--------------------------------- 

ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และสมาชิกเทศบาลเมืองพิชัย กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แหง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562 เม่ือวันท่ี 28 
มีนาคม  2564  นั้น   

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
พิชัย ลงวันท่ี 27 เมษายน 2564  จํานวน  18 คน ซ่ึงครบตามจํานวนแลว  อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประกอบขอ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ผูวาราชการจังหวัดลําปาง  จึงกําหนดเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองพิชัย ครั้งแรก ในวันท่ี  11 พฤษภาคม  2564  เวลา 10.00 น.  ณ  หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

           ลงชื่อ       ณรงคศักดิ์  โอสถธนากร  
   (นายณรงคศักดิ์  โอสถธนากร) 
                ผูวาราชการจังหวดัลําปาง 
 
 

- ในโอกาสตอไป  กระผมขอกราบเรียนเชิญทานรองผูวาราชการจังหวัดลําปาง  

                      มอบนโยบายและกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
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นายสุรพล  บุรินทราพันธุ     - (ทานรองผูวาราชการจังหวัดลําปาง กลาวเปดการประชุมสภาฯ) 
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง    

 
คํากลาวของ นายสุรพล  บุรินทราพันธุ    รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

การเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ครั้งแรก 
ในวันท่ี   11  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เวลา  10.00    น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

_____________ 
นายกมล  ชัยกันทะ  ทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
นางยุพาภรณ  แกวจิตคงทอง  (หัวหนากลุมงานทะเบียนและบัตร ปลัดอําเภอประจําตําบลพิชัย 
ผูแทนนายอําเภอเมืองลําปาง ) 
นายชัยชนะ  โขงจําปา  (ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายระเบียบและเรื่องรองทุกข) 
นายสองเมือง  วงคไชย      นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
นายอรุณ  พีระเชื้อ           รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
นายอํานวย  เสนาวรรณ     รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
นายนิธิ  อุณหเลขจิตร       รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
นางสุภาษร  คําเครือ     เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
นางสาวจิตรลดา  มาเร็ว     เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
นายวิทยา  โพธินคร          ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ทุกทาน / นายชัยวัฒน  นันตะกูล    ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย 
และทานผูมีเกียรติทุกทาน 

กระผมรูสึกเปนเกียรติและมีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดมาเปนประธานในการ    เปดประชุมสภา 
เทศบาลเมืองพิชัยครั้งแรก ในวันนี้  ในโอกาสแรกนี้กระผมขอตอนรับและขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองพิชัยทุกทาน  ท่ีไดรับความไววางใจจากพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย เลือกตั้งทาน
ท้ังหลายเขามาทําหนาท่ีผูแทนปวงชนในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ 

ในปจจุบันบทบาทและอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ไดถูกปรับเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากผลของการ
กระจายอํานาจตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด   การถายโอนภารกิจเพ่ิมข้ึนจากการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาท่ีเดิม สงผลใหเทศบาลเมืองพิชัย   มีภาระหนาท่ีในการดูแลทุกขสุขและบริการประชาชนมากยิ่งข้ึน 
โดยจะเห็นไดวา การพัฒนา หรอืการดําเนินกิจการใด  ๆท่ีใกลชิดกับประชาชนจะกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เปนสวนมาก ดังนั้น การพัฒนาทองถ่ินจึงเปนบทบาทและภาระหนาท่ีท่ีสําคัญของเทศบาล                 
ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชนและเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐบาลและจังหวัดลําปาง  
จึงขอใหทานท้ังหลายไดใหความสําคัญและรวมตรวจสอบการบริหารงบประมาณ    ใหมีความโปรงใสและคุมคา โดยในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดกําหนดแนวทางวา   จะตองเหมาะสมสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ                   
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด    เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ิน จังหวัด และประเทศ เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ท้ังนี้ ไมกระทบตออิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเทศบาลมีอิสระท่ีจะพิจารณาดําเนินการ
แผนงาน หรือโครงการใด ๆ ไดตามความเหมาะสมกระผมขอใหทานท้ังหลายท่ีเขามารับภาระหนาท่ีอันสําคัญยิ่งนี้ 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ  ปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต  
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ตามคําปฏิญาณตนท่ีใหไว เพ่ือรักษาประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลถือวาเปนผูท่ี
ไดรับการเลือกตั้งมาจากพ่ีนองประชาชน ทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารและทํางานพัฒนาทองถ่ิน 
ชวยเหลือประชาชน ใหความเห็นชอบงบประมาณ  โครงการตาง ๆ ในการพัฒนาทองถ่ิน โดยการดําเนินงานให
เกิดการประสานการชวยเหลือ ซ่ึงกันและกันโดยสวนใหญ รูจักกันอยูแลว หากเกินอํานาจใหแจงตามลําดับ  ท้ังใน
สวนผูบริหาร เกินอํานาจของเทศบาล  ใหประสานไปยังนายอําเภอและหากเกินอํานาจของนายอําเภอ                     
ใหประสานไปยัง จังหวัด  โดยผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงยินดีใหการสนับสนุนใหการชวยเหลือ ท้ังนี้การทํางานให
มุงเนน การทํางานใหถูกตองตามกฎหมายและใหถูกใจหรือตรงความตองการของประชาชน ซ่ึงจะทําใหชวย
ประชาชนไดอยางไมผิดกฎหมายและไมมีการรองเรียน  ตองทํางานตามท่ีมีกฎหมายรองรับใหดําเนินการได  ท้ังนี้
ในปจจุบัน กฎหมายมีการกระจายอํานาจใหเทศบาลมากยิ่งข้ึน อยาลืมวา งบประมาณ มาจากภาษีของประชาชน 
ไมใชของเทศบาล จึงตองมีการรับฟงปญหา มีการประชาคมจากประชาชน เนนการบริหารงานท่ีเสมอภาค ไมใช
เสนสาย  ใหไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน ทํางานแบบบูรณาการอยางพ่ีนอง สามารถพูดคุย แนะนําตักเตือน
กันได ขอใหมีการศึกษากฎหมาย ใหถองแท และปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย อยาทําผิดกฎหมายเสียเอง มุงการ
ใชแผนพัฒนาเปนหลักในการดําเนินงาน โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนา จังหวัด และยุทธศาสตรของประเทศ ใหมี
การลําดับความสําคัญของปญหา ใหสอดคลองกับงบประมาณ ท่ีมีอยูและทําแผนงานโครงการ ตามลําดับ
ความสําคัญ มุงเนนการประสานการทํางานของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานเอกชน ท้ังนี้ ในชวงนี้ ขอใหดูเรื่อง
การแพรระบาด โควิด 19  การทํามาหากินของประชาชน และขอใหสภาเทศบาล ชวยกันตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณใหมีความโปรงใส เปนธรรม ใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย และกรณีท่ีมีการจางคนเขามา
ทํางาน ขอใหเนนการตั้งใจทํางานอยางเต็มท่ี หากเขามาแลวไมตั้งใจทํางาน จะเปนภาระตองบประมาณ                
ของเทศบาล ใหเกิดความคุมคาและการปฏิบัติของพนักงานจาง ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ทํางานเต็มเวลา ไมทําแบบ               
เชาชาม เย็นชาม ซ่ือสัตย สุจริต มุงเนนการยึดหลักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลท่ี  9 เปนหลัก
ในการทํางาน ซ่ึงพระองคทานไดทําใหดูเปนตัวอยางในโครงการ จํานวน สี่พันถึงหาพันโครงการ โดยเฉพาะเรื่องน้ํา
ใหชวยกันแกปญหาภัยแลง ใหกับประชาชน อยูดีกินดี เพราะในหลวง ร 9  ใหหลักสําคัญวา  น้ําคือชีวิต  ถามีน้ํา  
คนอยูได  ถาไมมีน้ํา คนอยูไมได  ไมมีไฟฟา คนอยูได  แตถามีไฟฟา ไมมีน้ํา คนอยูไมได   จึงขอใหนโยบายเพียง
เทานี้  บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยครั้งแรก  และขออวยพรให                 
การดําเนินกิจการของสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ บรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว   ทุกประการ 
 

 
นายชัยวัฒน  นันตะกูล   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๔๗   ขอ ๗ กําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลผูท่ีมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุม 

ทําหนาท่ีเปนประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ในการทําหนาท่ีเลือกประธานและ                
รองประธานสภาเทศบาล เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดลําปางแตงตั้งตามระเบียบ
กระทรวง  มหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๐ (๒) 
และจากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ผูท่ีมีอายุสูงสุด   ไดแก    
ร.อ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล เกิดเม่ือวันท่ี ๑  ธันวาคม  2491  อายุ 72  ป  5 เดือน  
ซ่ึงเปนผูอาวุโสสูงสุด  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญ  ร.อ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล  ทําหนาท่ีเปน
ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ชั่วคราว  ขอเรียนเชิญครับ 
 
 
 
 
 



 
-6- 

 
ร.อ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล   - กระผมขอขอบคุณ ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ผูทรงเกียรติทุกทาน  ท่ีไดมา 
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) ประชุมสภา ในวันนี้    สําหรบัวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย   ครั้งแรก     

กอนท่ีจะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  กระผมขอเรียนชี้แจง                         
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๑๗      
กําหนดไววา  “  กอนเขารับหนาท่ีสมาชิกสภาเทศบาล ตองปฏิญาณตน  ในท่ีประชุม
สภาเทศบาล”   ดังนั้น  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ปฏิญาณตนพรอมกัน             
ตามขาพเจา   ดังนี้     

 
“ ขาพเจา ............ (ชื่อผูปฏญิาณ)……….  ขอปฏิญาณตนวา  จะรักษาไว                 
และปฏิบัติตาม ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ท้ังจะซ่ือสัตยสุจริต                  
และปฏิบัติหนาท่ี  เพ่ือประโยชนของทองถ่ิน ”   
 

สมาชิกสภาฯ  -  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ทุกคน กลาวคําปฏิญาณตน 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
๓.๑ การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย  

 
ร.อ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล   - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเลือก    
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)   ประธานสภาเทศบาลฯ  

  
นายชัยวัฒน  นันตะกูล   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  

(แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ ๘  วิธเีลือกประธานสภาทองถ่ินให
สมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่ง ท่ีตนเห็นควรให
เปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน คําเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง            
ไมนอยกวาสองคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว 
ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวให
ประธานสภาท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปน             
ผูไดรับเลือก  ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนน
สูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก 
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ใหใชวิธีจับฉลาก เฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน  และขอ 14 ในการเลือกประธานสภา
ทองถ่ิน  รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอผูท่ีสมควร
ไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
 

   

ร.อ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล      - เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบระเบียบขอบังคับเก่ียวกับวิธีการเลือก 
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)      ประธานสภาเทศบาล แลว  ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดโปรดเสนอชื่อ 
                                    ผูท่ีตน  เห็นสมควร ไดรับการแตงตั้งเปนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย    
                                    ขอเชิญเสนอครับ  
 
 

นายสมนึก  ตันชุม    - กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติท่ีเคารพทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      ขาพเจา นายสมนึก  ตันชุม   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย    

 ขอเสนอชื่อ นายธนานันท  เท่ียงฟู   เปนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
 

ร.อ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล   -  สมาชิกทานใดใหการรับรอง  ขอไดโปรดยกมือครับ  
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) -  มีผูรับรองถูกตอง ไดแก 1. นายอินถา ปนตาติ๊บ  2. นางลัดดา หอมโกศล                        

                               3. นายโสดา ตะโกสีย  มีผูเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ 
   
สมาชิกสภาฯ  -  ไมมี 
 

ร.อ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล   - ถาไมมี  ผูใดเสนอชื่ออ่ืนแลว  ดังนั้นเปนอันวา นายธนานันท  เท่ียงฟู    

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  ไดรับเลือก ใหเปนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ตามมติของสภาเทศบาลเมืองพิชัย     
- กระผมจะดําเนินการเสนอรายชื่อดังกลาวขางตนตอ ทานรองผูวาราชการจังหวัด
ลําปาง เพ่ือแตงตั้งตามมติของสภาเทศบาลตอไป และในระหวางท่ีทาน รองผูวาราชการ
จังหวัดลําปาง ลงนามแตงตั้งประธานสภาฯ  กระผมขอพักการประชุมชั่วคราว  
ประมาณ  30  นาที  ขอขอบคุณครับ     

(พักการประชุมสภาฯ 30 นาที) 
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ร.อ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)    บัดนี้ทานผูวาราชการจังหวัดลําปาง  ไดลงนามคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาล 
                                  เมืองพิชัย เรียบรอยแลว จึงขออานคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย ดังนี้ 
 

   คําสั่งจังหวัดลําปาง 
 ท่ี   2072  /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

--------------- 

ดวยสภาเทศบาลเมืองพิชัยไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยครั้งแรก เม่ือวันท่ี  11                 
พฤษภาคม ๒๕๖๔   เลือก นายธนานันท  เท่ียงฟู    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย   เปนประธานสภาเทศบาล
เมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

อา ศัย อํานาจตามความในมาตรา  2๐  แห งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ .  ๒๔๙๖                    
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบขอ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน              
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงแตงตั้งให    นายธนานันท    เ ท่ียงฟู   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย          
เปนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  11  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี  11   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  
       สุรพล บุรินทราพันธุ 
   (นายสุรพล บรุินทราพันธุ) 

                                                      รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
   ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

 
- ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  กลาวแสดงความรูสึกท่ีไดรับตําแหนงและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระในตําแหนงประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย ตอไป 
 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกทาน เปนอยางมาก ท่ีใหเกียรติ 
ประธานสภาฯ  เลือกขาพเจา เปนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย   ขาพเจาขอสัญญาวาจะปฏิบัติหนาท่ี

อยางดีท่ีสุด ใหสมกับท่ีทุกทานไววางใจ   ขอขอบคุณครับ 
 

- ตอไป เปนระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา ขอ 3.2  การเลือกรองประธานสภา
เทศบาลเมืองพิชัย  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการเลือกรองประธานสภา   ขอเรียนเชิญครับ 
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นายชัยวัฒน  นันตะกูล   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.

๒๕๔๗    (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ  ๑๑ กําหนดไววาเม่ือมีประธานสภา
เทศบาลแลว  ใหสภาเทศบาลดําเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาล  และตามขอ  ๑๒  
วิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ใหใชวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาล ตามขอ  ๘  มาใช
บังคับโดยอนุโลม   ขอ ๘  วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ินใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่ง ท่ีตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน คํา
เสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง ไมนอยกวาสองคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคน
มีสิทธิรับรองไดเพียง ครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับ
แลวใหประธานสภาท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปน             
ผูไดรับเลือก  ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก  ใหใชวิธีจับฉลาก 
เฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน  และขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภา
ทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอผูท่ีสมควรไดรับการแตงต้ังเพียงตําแหนงละ
หนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก ท้ังนี้   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14  มาตรา 20  กําหนดใหมีรองประธานสภาเทศบาลหนึ่งคน   

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ลําดับตอไป จะดําเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาล  ซ่ึงมีจํานวนหนึ่งคน                   
ประธานสภาฯ       เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อผูท่ีตนเห็นสมควร  ไดรับการแตงตั้ง  ใหเปน                            
                               รองประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อ 

 
 
นางสาวพรรณอร  สารสืบ      -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน                                     
สมาชิกสภาฯ       ขาพเจา  นางสาวพรรณอร  สารสืบ     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย    ขอเสนอ                      
                       ชื่อ  นางก่ิงแกว  แสงรุง  เปนรองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู -  สมาชิกทานใดใหการรับรอง  ขอไดโปรดยกมือ  

ประธานสภาฯ       มีผูรับรองถูกตอง ไดแก 1. นายอินถา ปนตาติ๊บ  2. นางลัดดา หอมโกศล                        

                               3. นายโสดา ตะโกสีย  มีผูเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ 
 
    
สมาชิกสภาฯ  -  ไมมี 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ออ่ืนอีก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ประธานสภาฯ  ขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  

2554    ขอ  ๑๔  กําหนดไววาในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภา
ทองถ่ินหรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง
ตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก   

ดั งนั้ น   จึ ง เปน อันว า    นาง ก่ิงแกว   แสงรุ ง  ได รับ เลือกเปน                      
รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย   ซ่ึงจะไดดําเนินการเสนอรายชื่อตอผูวาราชการ
จังหวัดลําปาง   เพ่ือแตงตั้งรองประธานสภาฯ  ตามมติท่ีประชุมตอไป 

 
3.3  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - ตอไป เปนเรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเลือก      
                           เลขานุการสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญครับ 

  
นายชัยวัฒน  นันตะกูล   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.     

๒๕๔๗    (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ  ๑๑      กําหนดไววาเม่ือมี     
ประธานสภา ทองถ่ินแลว  ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน    เลขานุการ   
สภาทองถ่ิน    โดยวิธีเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินตามขอ  ๑๓    วธิีการเลือก    
เลขานุการสภาทองถ่ิน    ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม   และตามขอ  ๑๘        
ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
นั้น  หรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง  เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน   ท้ังนี้  ใหคํานึงถึง    
ความรู  ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน  และขอ 14 ในการเลือก 
ประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการ
เสนอผูท่ีสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
 

                           
นายธนานันท  เท่ียงฟู  –  ขอเรียนเชิญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อ  ผูท่ีตนเห็นสมควร  เปนเลขานุการสภา       
ประธานสภาฯ            เทศบาลเมืองพิชัย 
 

      
 
นายบุญศรี  ศรียอด -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน                                     
สมาชิกสภาฯ             ขาพเจา นายบุญศรี  ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอ ให 
                             นายวิทยา  ธิมา   เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู -  สมาชิกทานใดใหการรับรอง  ขอไดโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ       มีผูรับรองถูกตอง ไดแก 1. นายอินถา ปนตาต๊ิบ  2. นางลัดดา หอมโกศล                        

                               3. นายโสดา ตะโกสีย  มีผูเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ 

    
สมาชิกสภาฯ  -  ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ออ่ืนอีก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ประธานสภาฯ      ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗   (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554                   
                      ขอ ๑๔  กําหนดไววาในการเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ    
                      แตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวา ผูนั้นไดรับเลือก  ดังนั้น  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล              
                      ใหนายวิทยา  ธิมา  เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย  และขอเรียนเชิญ เลขานุการสภา    
                      เทศบาลเมืองพิชัย  ปฏิบัติหนาท่ี ตอไป 
 
 
 3.4 เรื่อง การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖4 และกําหนดวันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖5  สมัยแรก 
 
   

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ประธานสภาฯ     
 
 
 

นายวิทยา  ธิมา     -  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ตามพระราชบัญญัติ  
เลขานุการสภาฯ      เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2560  มาตรา  ๒๔  

กําหนดใหในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําป  ใหสภาเทศบาลกําหนด  และวรรค  ๔ กําหนดใหสมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง  ๆ  ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับ
อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ  ๑๑  (๒)  
สําหรับเทศบาลใหสมาชิกสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัย
ในปนั้น  จะเริ่มเม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวันกับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําป  สมัยแรกของปถัดไป  และมีกําหนดก่ีวัน   ขอ 21 การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไปและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ี
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอตอสภาเทศบาลในการกําหนดใหมีสมัย 
ประธานสภาฯ  ประชุมสามัญประจําป จํานวนก่ีสมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจําป  ๒๕64     

ควรจะเปนวันใด  ขอเชิญสมาชิกสภา ไดโปรดเสนอ 
 

รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล  -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาฯ      ขาพเจา รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอใหกําหนดสมัย 
   ประชุมสามัญ  ประจําป  พ.ศ. ๒๕64  มีจํานวน 4 สมัย  ดังนี้ 
  สมัยแรก    เริ่มประชุมตั้งแต  วันท่ี  14  พฤษภาคม  ๒๕64 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐  วัน  
  สมัยท่ีสอง  เริ่มประชุมตั้งแต  วันท่ี  13  สิงหาคม  ๒๕64   เปนตนไป มีกําหนด ๓๐  วัน  
  สมัยท่ีสาม  เริ่มประชุมตั้งแต  วันท่ี  15  กันยายน 2564    เปนตนไป มีกําหนด  ๓๐  วัน 
  สมัยท่ีสี่     เริ่มประชุมตั้งแต  วันท่ี  15  พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป มีกําหนด  ๓๐  วัน 
 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ทานใด  เสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ    
 

สมาชิกสภาฯ  -   ไมมี 

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ถาไมมีผูใดเสนออีก  จึงขอมติท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหมีการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ        สมัยสามัญ  ประจําป  ๒๕64  ดังนี้ 
  สมัยแรก    เริ่มประชุมตั้งแต  วันท่ี  14  พฤษภาคม ๒๕64  เปนตนไป มีกําหนด ๓๐  วัน  
  สมัยท่ีสอง  เริ่มประชุมตั้งแต  วันท่ี  13  สิงหาคม  ๒๕64   เปนตนไป มีกําหนด ๓๐  วัน  
  สมัยท่ีสาม  เริ่มประชุมตั้งแต  วันท่ี  15  กันยายน 2564    เปนตนไป มีกําหนด  ๓๐  วัน 
  สมัยท่ีสี่     เริ่มประชุมตั้งแต  วันท่ี  15  พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป มีกําหนด  ๓๐  วัน 

      
มติท่ีประชุม       - เห็นชอบเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 16 เสียง ประธานฯและเลขาฯ งดออกเสียง  2 เสียง) 
 
ประธานสภาฯ  -  ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ  เสนอตอสภาเทศบาลในการกําหนดวันเริ่มและระยะเวลา  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕65   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
 
 
นายอินถา ปนตาติ๊บ  -  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา  นายอินถา ปนตาติ๊บ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอใหกําหนด                 

วันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ.๒๕65                  
ตั้งแต  วันท่ี  7   กุมภาพันธ  ๒๕65   เปนตนไป  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐  วัน 

 
 
 
 
 



 
-13- 

 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ทานใด  เสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
 
สมาชิกสภาฯ  -  ไมมี 
 
ประธานสภาฯ  -  ถาไมมีผูใดเสนออีก  จึงขอมติท่ีประชุมวาจะเห็นชอบให กําหนดวันเริ่มประชุมสภา  

เทศบาลเมืองพิชัย  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ.๒๕65   
  ตั้งแต  วันท่ี  7   กุมภาพันธ  ๒๕65  เปนตนไป  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐  วัน 
 
มติท่ีประชุม       - เห็นชอบเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 16 เสียง ประธานฯและเลขาฯ งดออกเสียง  2 เสียง) 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ              เรื่อง    การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  

ในโอกาสนี้จึงขอปรึกษาจากท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  วาเห็นชอบใหมีการเลือก   
                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ตามระเบียบ   
                               กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไข   
                               เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขอ103 ,ขอ 104 และขอ 105  หรือไม  
 

จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม     
ครบเปนองคประชุมหรือไม   เนื่องจาก ถามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมไมครบ    
จํานวนเปนองคประชุม  จะไมสามารถลงมติเรื่องใด ๆ ได  

 
นายวิทยา ธิมา   - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ    จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบองคประชุม 
ประธานสภาฯ              จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย วาเห็นชอบ ใหมีการเลือก   
                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ตามระเบียบ   
                               กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547                              
                               และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขอ103 ,ขอ 104 และขอ 105 หรือไม 

          สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดใหความเห็นชอบ  ขอไดโปรดยกมือ 
                                
 
มติท่ีประชุม       - เห็นชอบเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 16 เสียง ประธานฯและเลขาฯ งดออกเสียง  2 เสียง) 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู       - ขอเชิญเลขานุการประธานสภาฯ สภาชี้แจงเก่ียวกับระเบียบท่ีเก่ียวของ  
ประธานสภาฯ                  ในการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
 
 

นายวิทยา  ธิมา  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  หมวด ๘ คณะกรรมการสภา     

ทองถ่ิน ขอ ๑๐๓,ขอ๑๐๔,ขอ๑๐๕ และขอ ๑๐๗ กําหนดใหคณะกรรมการสภาทองถ่ิน                 
มี ๒ ประเภท คือ 
๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวน                                
ไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗  คน 
๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 
ขอ 104  คณะกรรมการสภาทองถ่ิน  มีหนาท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใด ๆ  อันอยูในกิจการสภาทองถ่ินแลวรายงานตอสภาทองถ่ิน 
ขอ 105 ภายใตบังคับขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ิน             
ชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการ ในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน  ดังนี้ 
 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ขอ 107 กําหนดไววา ภายใตบังคับขอ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ให
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมได
เปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมี
ผูรับรองการเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน 
และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

 โดยกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ิน แตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปน ผูดํารง
ตําแหนง และใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น 
โดยวิธีเขียน ชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 

เม่ือตรวจนับแลวใหประธานสภาประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน               
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหม 
เฉพาะคนท่ีไดคะแนนสูงสุด  โดยใชวิธีเดิม  ถาผลการเลือกใหมปรากฎวายังมีผูได
คะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับฉลาก  และตามขอ ๑๔ กําหนดวาถามีการเสนอชื่อ  
ผูสมควรไดรับการแตงตั้ง  เพียงตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
-15- 

 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู    - เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทานไดรับทราบระเบียบขอบังคับเก่ียวกับ 
ประธานสภาฯ การเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินแลว  ขอเรียนเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล

เสนอวาจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  จํานวนก่ีคน   
 

                               
รต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ        - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ              
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา  รต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอ  
                               ใหมีจํานวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ รวมจํานวน ๓  คน 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู     - ขอผูรับรอง 
ประธานสภาฯ   -  มีผูรับรองเปนการถูกตอง  

  -  มีทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เปนอยางอ่ืนหรือไม     
     ขอเรียนเชิญ 
- เม่ือไมมี ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนแลว จึงมีมติใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาฯ มีจํานวนรวมท้ังหมด  จํานวน  ๓  คน 

- ตอไปขอเรียนเชิญ ทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการสภาฯ    
     ในสวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ คนท่ี ๑ 
 

 
นายสมนึก ตันชุม  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ               
สมาชิกสภาฯ ขาพเจา   นายสมนึก ตันชุม   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อสมาชิก

สภาเทศบาล  เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนท่ี ๑  คือ  นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอผูรับรอง    
ประธานสภาฯ   - มีผูรับรองเปนการถูกตอง   
   - มีทานใดจะเสนอทานอ่ืน เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี ๑ อีกหรือไม  ขอเรียนเชิญ 
 
สมาชิกสภาฯ  -  ไมมี  
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู     - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงาน คนท่ี ๑ เพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯฯ             - เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให   นางศศิวรรณ  ซ่ือตระกูล  เปนคณะกรรมการตรวจ    
               รายงานการประชุมสภาฯ คนท่ี ๑ 
   - ตอไป ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการสภา      

          เทศบาลเมืองพิชัย ในสวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ        
          คนท่ี ๒  ขอเรียนเชิญ 
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นายกิตติวัฒน ฝนสุตา  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ               
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา  นายกิตติวัฒน   ฝนสุตา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อ    

สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนท่ี ๒  คือ  นายสงา  กันทะ   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย      
 
       

นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอผูรับรอง    
ประธานสภาฯ   - มีผูรับรองเปนการถูกตอง . 
   - มีทานใดจะเสนอทานอ่ืน เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี ๒ อีกหรือไม  ขอเรียนเชิญ 
 
 
สมาชิกสภาฯ  -  ไมมี  
 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ คนท่ี ๒ เพ่ิมเติมอีก  
ประธานสภาฯ     เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให  นายสงา  กันทะ   เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน        

           การประชุมสภาฯ  คนท่ี ๒ 
   - ตอไป เรียนเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการสภา      

          เทศบาลเมืองพิชัย ในสวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ        
          คนท่ี ๓  ขอเรียนเชิญ 
 

 
นายสุพัฒ  อูเงิน - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ               
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา  นายสุพัฒ   อูเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อ    
                               สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

คนท่ี ๓  คือ  นายอินถา  ปนตาติ๊บ   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู     - ขอผูรับรอง    
ประธานสภาฯ   - มีผูรับรองเปนการถูกตอง  
   - มีทานใดจะเสนอทานอ่ืน เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี ๓ อีกหรือไม  ขอเรียนเชิญ 
 
สมาชิกสภาฯ  -  ไมมี  
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นายธนานันท  เท่ียงฟู    - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ คนท่ี ๓ เพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯ  - เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให  นายอินถา  ปนตาติ๊บ   เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน        

                       การประชุมสภาฯ คนท่ี ๓ 
- เม่ือไมมีทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ       
  ประชุมสภาฯ เพ่ิมอีก จึงขอสรุปผลการคัดเลือก ดังนี้ 
๑.  นางศศิวรรณ  ซ่ือตระกูล     ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
2.  นายสงา กันทะ                ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๓. นายอินถา  ปนตาติ๊บ         ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ตอไป 

 
มติท่ีประชุม       - เห็นชอบเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 16 เสียง ประธานฯและเลขาฯ งดออกเสียง  2 เสียง) 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ในระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอ 
ประธานสภาฯ               เรือ่งอ่ืน ๆ    อีกหรือไม  ขอเรียนเชิญ 

- เม่ือไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ จึงขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
คณะผูบริหาร  เจาหนาท่ีและสื่อมวลชนทุกทานท่ีมารวมประชุม  ในวันนี้   
ในโอกาสนี้จึงขอปดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ครั้งแรก ประจําป 2564  
ขอขอบพระคุณ 
 
 

ปดประชุมเวลา 11.55  น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
   

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยครั้งแรก 
ในวันท่ี 11   พฤษภาคม ๒๕๖๔   เวลา  10.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
__________ 

(กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม) 
- เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราว เรียนเชิญ นายสุรพล บุรินทราพันธุ 

รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราว อานประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง เรียก 

ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยครั้งแรก พรอมกลาวเรียนเชิญ นายสุรพล บุรินทราพันธุ  รองผูวาราชการจังหวัด
ลําปาง   มอบนโยบายและกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยครั้งแรก 

- นายสุรพล บรุินทราพันธุ รองผูวาราชการจังหวัดลาํปาง มอบนโยบายและกลาวเปด 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยครั้งแรก 

- เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราว เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย           
ผูมีอายุมากท่ีสุดเปนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราว 

- ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราวทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม นําสมาชิก             
สภาเทศบาลเมืองพิชัยกลาวปฏิญาณตน วา 

 
“ขาพเจา (ออกช่ือผูปฏิญาณ) จะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญ แหง

ราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชน   ของทองถิ่น” 
 

(เขาสูระเบียบวาระการประชุม) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

.............................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
๓.๑ การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย (เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราว 

ชี้แจงระเบียบกฎหมายเก่ียวกับวิธีการเลือกประธานสภา) 
มติท่ีประชุม ............................................................................................................................................. 
 

(พักการประชุม ๓๐ นาที เพ่ือดําเนินกระบวนการแตงตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย) 
 

- ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราว อานคําสั่งแตงต้ังประธานสภาเทศบาล
เมืองพิชัย และใหประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราว พนจากหนาท่ี (ขอ ๙ ประกอบ               
ขอ ๑๐ (๒) ) 

- เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราว เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเมือง
พิชัยปฏิบัติหนาท่ีประธานท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยตามระเบียบวาระตอไป 

 
/๒. การเลือก 

 



 
 

- ๒ – 
 

๓.๒ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย (เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราว 
ชี้แจงระเบียบกฎหมายเก่ียวกับวิธีการเลือกรองประธานสภา) 

มติท่ีประชุม ............................................................................................................................................. 
 

๓.๓ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย (เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัยชั่วคราว 
ชี้แจงระเบียบกฎหมายเก่ียวกับวิธีการเลือกเลขานุการสภา) 

มติท่ีประชุม ............................................................................................................................................. 
 

๓.๔ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ และกําหนดวันเริ่มประชุม              
สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยแรก 

มติท่ีประชุม ............................................................................................................................................. 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ การแตงกายสีกากีคอพับแขนยาว 
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