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13. นางพิมพ์ประภาภรณ์  แก้วงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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/เริ่มประชุม... 

- ส ำเนำ - 
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เริ่มประชุม  เวลา  08.30  น. 
 
ส.ต.ต.สุบิน จีนา  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา ก่อนที่เราจะด าเนินการตาม 
ปลัดเทศบาล ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ครั้งแรก นะครับ กระผมขอเรียน

เชิญท่านนายอ าเภอเกาะคา ประธานในที่ประชุมจุดเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย 
ต่อไปก็จะเป็นการอ่านประกาศจังหวัดล าปาง   

เรื่อง ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ครั้งแรก   
ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน และสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลไหล่หิน กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่ง
จังหวัดล าปาง ที่ 2566/2559 เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนด้านการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าปางมอบอ านาจให้นายอ าเภอมีอ านาจในการสั่งอนุญาต อนุมัติ เห็นชอบ การ
ปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืน ตามบัญชีแนบท้าย ก าหนดให้นายอ าเภอมี
อ านาจหน้าที่ การก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ของเทศบาลต าบล ตามมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และการเรียกประชุมตามกฎหมายของเทศบาลต าบล 
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น 
นายอ าเภอเกาะคา จึงก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ครั้งแรก ในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  

  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  
  นายธนารัฐ  สายเทพ นายอ าเภอสบปราบรักษาราชการในต าแหน่ง 

นายอ าเภอเกาะคา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอกล่าวมอบนโยบายให้กับสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลไหล่หินครับ 
 
นายธนารัฐ  สายเทพ เรียนท่านท้องถิ่นอ าเภอ ท่านปลัดเทศบาลต าบลไหล่หินท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
นายอ าเภอเกาะคา ไหล่หินพร้อมด้วยท่านรองนายกผู้บริหารสมาชิกเทศบาลต าบลไหล่หินทุกท่าน วันนี้

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส มาประชุมสภาครั้งแรกของเทศบาลต าบล
ไหล่หิน ในโอกาสแรกขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้ง ครับ กระผม
ใคร่ขอกราบเรียนว่า ในห้วงที่ผ่านมาตั้งแต่ผมย้ายมาจากพ้ืนที่สบปราบ ได้คุ้นเคยกับ
สมาชิกและผู้บริหารทุกท่าน ภายหลังการเลือกตั้งแล้วอ านาจหน้าที่ ของเทศบาลใน
มิติต่างๆได้เปลี่ยนไปบทบาทอ านาจหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนผมก็อยากให้ท่านมีมิติ
การท างาน ต่อไปก็คงร่วมกันพัฒนาต าบลไหล่หิน ผมก็จะขอเป็นคนกลางกับท่าน 
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ท้องถิ่นอ าเภอ และท่านปลัดเทศบาลพวกเราเป็นตัวกลาง ที่จะร่วมกันพัฒนา นับจาก
นี้ต่อไปเป็นเวลา 4 ปี ผมอยากให้ท่านตั้งใจในการท างานและสนองนโยบายของ
จังหวัดล าปางและรัฐบาล ผมขอยกตัวอย่างอ าเภอเกาะคาในปีนี้เป็นอันดับ 1 ในเรื่อง
การปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แต่เราก็ยังมีปัญหาเรื่อง
แหล่งน้ าและถนนหนทางและเรื่องโควิด-19 ตรงจุดนี้ผมก็ขออนุญาตกล่าวมอบ
นโยบาย ของอ าเภอเกาะคาจังหวัดล าปาง ทางอ าเภอก็คงไม่มีอะไรเพียงแต่จะน า
นโยบายของจังหวัดล าปางมาให้พัฒนาและช่วยกันร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ อ าเภอก็
อยากจะกล่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแผนงานโครงการ เรื่องการบริหารจัดการภายใน
เนื่องจากเรามีองค์กรอิสระในบ้านเรา การด าเนินการใดๆ ขอให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
และผมก็เชื่อมั่นในปลัดเทศบาลที่จะอ านวยความสะดวกในเรื่องของกฎหมายให้กับ
ผู้บริหารตลอดจนให้ค าปรึกษากับสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือน าพาการท างานในพ้ืนที่ 
เมื่อท่านได้ประชุมกันแล้วกระผมก็จะขอประสานแผนงาน โครงการสิ่งที่ผ่านมาก็ต้อง
ขอขอบคุณธรรมรักษ์  เชียงพรหม อดีตนายกฯ  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อยากจะ
ขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าใหม่มาก็ดีคนเดิมก็ดีได้ช่วยตรวจสอบ ดูแลพ้ืนที่ใน
การพัฒนาอย่างเชิงสร้างสรรค์ ท้ายนี้กระผมใคร่ขอฝากความหวังในส่วนนี้ไว้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขอให้ช่วยน าพา ช่วยกันขับเคลื่อน เพ่ือ
อ าเภอเกาะคาเราจะได้พัฒนาก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองสืบไปครับ ผมขออาราธนาอ านวย
พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดไหล่หินในพื้นที่ต าบลไหล่หินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอ าเภอเกาะคา ที่ทุก
ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้ท่านประสบความส าเร็จคิด
สิ่งใดสมความปรารถนาขอบคุณครับ  

 
ส.ต.ต.สุบิน จีนา  ขอกราบขอบคุณท่านนายอ าเภอเกาะคาเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติ เป็นประธาน 
ปลัดเทศบาล เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ครั้งแรก และก็มอบนโยบายนะครับล าดับ

ต่อไป เราจะเข้าสู่ตามล าดับขั้นตอนเพ่ือจะด าเนินการในการเลือกประธานสภา 
กระผมสิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน
ชั่วคราวได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินจ านวนทั้งสิ้น 12 ท่านซึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินซึ่งมีอายุสูงสุดในที่ประชุมคราวนี้ก็คือท่านสุวรรณ 
ศรีวิชัย จึงขอเรียนเชิญท่านได้เป็นประธานสภาชั่วคราวเพ่ือด าเนินการประชุมสภา
ตามระเบียบวาระขอกราบเรียนเชิญครับขอให้พ่ีประชุมได้ยืนขึ้นและหันหน้าไปทาง
โต๊ะหมู่บูชา ที่จะกล่าวปฏิญาณตนเพ่ือความสมบูรณ์ในการ ประกาศเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลครับ  
 

นายสุวรรณ   ศรีวิชัย  กล่าวน าค าปฏิญาณตน “ข้าพเจ้า นายสุวรรณ ศรีวิชัย (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ)  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 
 
ส.ต.ต.สุบิน    จีนา  ความสมบูรณ์ของการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลท่านได้ถูกต้องตามระเบียบฯ และ 
ปลัดเทศบาล ครบถ้วนตามกระบวนการแล้วนะครับล าดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา 

ประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมขอเรียนเชิญครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินที่เคารพทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกคน ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่

ประชุมทราบไม่มีครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินที่เคารพทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกคน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงาน

การประชุมไม่มีครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องพิจารณา  

3.1 เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อ  

ผู้ที่จะเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เชิญครับ  
นายธนบัตร  จักร์ค า -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนบัตร จักร์ค า สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2  ขอเสนอชื่อ นายสุธรรม  จ าปา   สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน เขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ 

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอผู้รับรองการเสนอชื่อ นายสุธรรม  

จ าปาให้เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน 2 คน เชิญครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายชาญยุทธ ไชยานนท์ สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อ นายสุธรรม  จ าปา ให้เป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 ขอรับรองการเสนอชื่อ นายสุธรรม  จ าปา ให้เป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ 

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผู้รับรองจ านวน 2 คน คือ นายชาญยุทธ 

ไชยานนท์  และนายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ เป็นผู้รับรองครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
ชื่อคนอ่ืนขึ้นมาใหมอี่กหรือไม่ครับถ้าไม่มีแสดงว่าท่านสุธรรม จ าปา ได้เป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ 

ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีท่านประธานสภาได้สอบถามต่อท่าน

สมาชิกสภาทุกท่านว่าการที่ท่านธนบัตร จักร์ค า ได้เสนอท่านสุธรรม จ าปา ให้เป็น
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ประธานสภา ซึ่งมีสมาชิกทั้ง 2 ท่านรับรอง คือ ท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ และท่าน
ชาญยุทธ ไชยนนท์ ซึ่งท่านประธานสภาได้สอบถามว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอ ท่าน
อ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ฉะนั้นได้มีการเสนอเพียงชื่อเดียว ซึ่งถ้ามีการเสนอเพียงชื่อเดียว
ตามระเบียบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้เป็นประธานสภา  สรุปแล้วในที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ท่านสุธรรม จ าปา ได้เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ล าดับต่อไป
จะเป็นการพักการประชุมเพ่ือที่จะให้ท่านนายอ าเภอได้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้ง
ให้ท่านสุธรรมจ าปาเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินต่อไปครับขอพักการ
ประชุมครับ  

พักการประชุม 30 นาที 
 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคาสมาชิกสภาเทศบาลท่านนายกเทศมนตรีตอนนี้จังหวัดได้ 
ปลัดเทศบาล ออกเลขที่ค าสั่งเรียบร้อย ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาชั่วคราวได้อ่าน

ค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาซึ่งหลังจากที่ประธานสภาชั่วคราวได้อ่านค าสั่งแต่งตั้ง
ประธานสภาเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าประธานสภาชั่วคราวก็พ้นจากต าแหน่งไป 
ล าดับต่อไปก็จะเชิญประธานสภาที่ได้รับเลือกด าเนินการประชุมสภาต่อไปขอเชิญ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปได้เลยครับ  

นายสุวรรณ ศรีวิชัย  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคาที่เคารพกระผมนายสุวรรณ ศรีวิชัย  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1  ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินชั่วคราว ขออ่าน

ค าสั่งแต่งตัง้ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ดังนี้ครับ 
ค าสั่งจังหวัดล าปาง 
ที่   2035/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ด้วยสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน ครั้งแรก เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เลือก นายสุธรรม  
จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

    นายอ าเภอเกาะคา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 2๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ ๙ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งจังหวัดล าปาง ที่ ๒๕๖๖/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้ง
ให้ นายสุธรรม  จ าปา   เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่    ๗    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

  
นายธนารัฐ  สายเทพ 

นายอ าเภอสบปราบ รักษาการในต าแหน่ง 
นายอ าเภอเกาะคา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
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ต่อไปขอเรียนเชิญ นายสุธรรม  จ าปา ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ด าเนินการ
ประชุมในระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

  
นายสุธรรม   จ าปา  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา ท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล  ไหล่หินทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านสมาชิกได้เลือกผมข้ึนมาเป็น

ประธานสภาต าบลไหล่หินก็ขอขอบคุณทุกท่านล าดับต่อไปผมขอประชุมในระเบียบ
วาระต่อไป 
3.2 เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ เชิญ
ครับ 

นายประเสริฐ  นิวาโต -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ  นิวาโต สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1  ขอเสนอชื่อ นางล าดวน  จินา   สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน เขต 1 เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ 

นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอผู้รับรองการเสนอชื่อ นางล าดวน  จินา

ให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน 2 คน เชิญครับ 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายสุวรรณ  ศรีวิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อ นางล าดวน  จินา ให้เป็น      
รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ 

นายธีรชัย ศรีวิชัย -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายธีรชัย  ศรีวิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อ นางล าดวน  จินา ให้เป็น      
รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ 

นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผู้รับรองจ านวน 2 คน คือ นายสุวรรณ  

ศรีวิชัย และนายธีรชัย  ศรีวิชยั เป็นผู้รับรองครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนอ่ืน
ขึ้นมาใหม่อีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีแสดงว่านางล าดวน  จินา ได้เป็นรองประธานสภา
เทศบาลต าบลไหล่หินครับ 

ค าสั่งจังหวัดล าปาง 
ที่   2008/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ด้วยสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน ครั้งแรก เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เลือก นางล าดวน จินา  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

    นายอ าเภอเกาะคา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 2๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ ๙ ของ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งจังหวัดล าปาง ที่ ๒๕๖๖/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้ง
ให้ นางล าดวน  จินา   เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่    ๗    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

  
นายธนารัฐ  สายเทพ 

นายอ าเภอสบปราบ รักษาการในต าแหน่ง 
นายอ าเภอเกาะคา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
 

  3.3 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อเพ่ือเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบล

ไหล่หินครับ เชิญครับ 
นายสุวรรณ ศรีวิชัย  กระผมนายสุวรรณ ศรีวิชัยสมาชิกสภาเทศบาล ต าบลไหล่หินเขต 1 ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา   สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา ปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ   
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านนายอ าเภอเกาะคา   ท่านท้องถิ่นอ าเภอเกาะคา   ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  นายสุวรรณ ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลไหล่หิน เขต 1 เสนอชื่อ สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา เป็นเลขานุการเทศบาลต าบล
ไหล่หิน และมีผู้รับรอง 2 ท่านครับ คือ นางล าดวน  จินา และนายประเสริฐ นิวาโต 
มีท่านใดจะเสนอ ถ้าไม่มีก็เป็น สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน ครับ 
  3.4 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 

การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านเสนอเพ่ือก าหนดวันที่ว่าจะประชุมวันที่อะไร
ถึงวันที่อะไร จ านวน 4 สมัย ครับ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หินชี้แจง
ครับ 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา   กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในระเบียบวาระนี้ 
เลขานุการสภา   ทางท่านประธานสภาได้น าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องการก าหนดสมัย 

ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๔ วรรคแรก  ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๑(๒) โดยส าหรับเทศบาลให้สภา
เทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่
ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่ ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยหนึ่ง



 - 8 - 

ในแต่ละปีให้มี 4 สมัยเพราะฉะนั้นการประชุมในครั้งนี้เราไม่นับเพราะว่าเป็นการ
ประชุมสภาครั้งแรก ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไปเราจะต้อง ประชุมอีก 4 ครั้งซึ่งใน
การประชุม แต่ละครั้งมีก าหนด 30 วัน เพราะฉะนั้นขอให้ทางสมาชิกสภาเราได้
พิจารณาก าหนดว่าจะเอาสมัยที่ 1 วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่สมัยที่ 2 วันที่เท่าไหร่
ถึงวันที่เท่าไหร่สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไรเสร็จแล้วก็จะพ่วงต่อไปก็
คือ การประชุมสภาเพ่ือก าหนดสมัยประชุมสภานั้นให้ที่ประชุมสภาก าหนดสมัย
ประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องก าหนดการประชุมสภาสมัย
แรกของปี 65 ด้วยนะครับ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับเรียนเชิญครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภา เกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญในปี 2564 นี้ สมัยแรกเป็นวันที่ 8 

พฤษภาคมถึงวันที่ 6 มิถุนายน สมัยที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคมถึงวันที่ 30 สิงหาคม 
2564 สมัยที่ 3 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 สมัยที่ 4 วันที่ 1 
ธันวาคม ถึงวันที่  30 ธันวาคม 2564 นะครับ และการประชุมสมัยแรกของปีถัดไป 
2565  ก็คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครับ  

นายสุธรรม   จ าปา  ตามท่ีท่านชาญยุทธ ไชยานนท์ เสนอสมัยประชุมสภามานี้มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบก าหนดสมัย

ประชุมดังนี้ 
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 6 

มิถุนายน 2564   มีก าหนด 30 วัน 
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕64 ถึง วันที่ ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕64   มีก าหนด ๓๐ วัน 
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึง วันที่ ๓๐ 

ตุลาคม 2564   มีก าหนด ๓๐ วัน 
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕64 ถึง วันที่ ๓๐ 

ธันวาคม 2564  มีก าหนด ๓๐ วัน 
๕. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕65     

(ปีถัดไป) ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕65 ถึง วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕65    
มีก าหนด ๒8 วัน 
โปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 
6 มิถุนายน 2564   มีก าหนด 30 วัน 

๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕64 ถึง วันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕64   มีก าหนด ๓๐ วัน 

๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึง วันที่ ๓๐ 
ตุลาคม 2564   มีก าหนด ๓๐ วัน 

๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕64 ถึง วันที่ 
๓๐ ธันวาคม 2564  มีก าหนด ๓๐ วัน 
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๕. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕65     
(ปีถัดไป) ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕65 ถึง วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕
65    มีก าหนด ๒8 วัน 

 เห็นชอบจ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล ขอหารือการก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 ใน

วันที่เท่าไรครับ 
นายธีรชัย ศรีวิชัย  -  ท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน  ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอเสนอการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 

พ.ศ.2564 เป็นวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ครับ  
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนออีกครับ ถ้าไม่มี ก็ตกลงก าหนดการการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 

ประจ าปี 2564 คือวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  ครับ กระผมจะได้ท าหนังสือ
เรียกประชุมและหนังสือนัดประชุมส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านต่อไปครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมขอให้ท่านสมาชิก

เสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลครับ  

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แต่งตั้งจ านวน 3-7 คน    และ

จะต้องมีผู้รับรองในการเสนอ 2 ท่าน หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา เมื่อมีการประชุมสภาทุกครั้งเลขานุการสภาจะเป็นผู้บันทึกรายงานการ
ประชุมและจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ในเบื้องต้น เพ่ือที่เข้าสู่วาระการประชุมในการประชุมครั้งต่อไปให้ที่ประชุมสภาท า
การรับรองรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการครับ 

นายสุธรรม  จ าปา  -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา สมาชิกท่ีจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนั้นให้ท่านยกมือและ

ยืนขึ้นเสนอชื่อ พร้อมทั้งผู้รับรอง 2 ท่าน เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา  เสนอ นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมสภา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายสุเชาวน์ เชียงพรหม เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม  
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นายประเสริฐ  นิวาโต - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายสุเชาวน์ เชียงพรหม เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม  
 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา  เสนอ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นายธีรชัย  ศรีวิชัย - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม  
นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม  
 
นายธีรชัย  ศรีวิชัย - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา  เสนอ นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมสภา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม  
นางสิริกร  จินะการ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ดิฉันขอรับรองการเสนอชื่อ นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม  
 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา  เสนอ นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  
นายปฐมภพ  อภิวงค์ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา  เสนอ นายธนบัตร  จักร์ค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายธนบัตร  จักร์ค า  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายธนบัตร  จักร์ค า  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา  เสนอ นางสิริกร  จินะการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นางสิริกร  จินะการ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  
นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นางสิริกร  จินะการ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  
 
นางล าดวน  จินา - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา  เสนอ นายธีรชัย  ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายธีรชัย  ศรีวิชัย เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา กระผมขอรับรองการเสนอชื่อ นายธีรชัย  ศรีวิชัย เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ได้มีการเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาครบจ านวน 7 คนแล้ว สรุป

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 
1. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม 
2. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 
3. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ 
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
5. นายธนบัตร  จักร์ค า 
6. นางสิริกร  จินะการ 
7. นายธีรชัย  ศรีวิชัย 
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 ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 7 ท่านก าหนดประชุมและแต่งตั้ง
ประธานตรวจรายงานการประชุมและเลขานุการ ในการตรวจรายงานการประชุม   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
จ านวน 7 ท่าน  

1. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม 
2. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 
3. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ 
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
5. นายธนบัตร  จักร์ค า 
6. นางสิริกร  จินะการ 
7. นายธีรชัย  ศรีวิชัย 

 จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 

นายสุธรรม  จ าปา  -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านและ

ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน      
ครั้งแรก ประจ าปี 2564  ในวันนี้ ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือ
อภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ครั้งแรก  
ประจ าปี พ.ศ.2564  ไว้เพียงแค่นี้และขอเชิญ   ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยครับ สวัสดีครับ 

 
ปิดประชุม    เวลา  12.20 น. 

 
  

(ลงชื่อ)    สิบต ารวจตรีสุบิน     จีนา  ผู้จดรายงานการประชุม 
                (สุบิน     จีนา) 
               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ครั้งแรก      
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  ซึ่งมีจ านวน 13 หน้า และมี 4 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)      ธนบัตร    จักร์ค า        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธนบัตร    จักร์ค า)   
     

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ   ไชยานนท์        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายชาญยุทธ   ไชยานนท์) 
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(ลงชื่อ)      สุเชาวน์   เชียงพรหม        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายสุเชาวน์  เชียงพรหม) 
 

 (ลงชื่อ)    ประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)      สุวรรณ    ศรีวิชัย   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุวรรณ     ศรีวิชัย) 
 

(ลงชื่อ)          สิริกร     จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสิริกร   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)         ธีรชัย   ศรีวิชัย     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายธีรชัย   ศรีวิชัย) 
 
 
         สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ครั้งแรก ประจ าปี 2564 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
 
 

(ลงชื่อ)        สุธรรม      จ าปา       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุธรรม  จ าปา) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

 


