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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 -  เมื ่อที ่ประชุมพร้อมแล้ว นายอลงกรณ์  มานพ  ผู ้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเวียงป่าเป้า  ได้เชิญนายอำเภอเวียงป่าเป้า  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ครั้งแรก  ในวันพุธที่  12  พฤษภาคม  2564  เวลา  10.00  น.   
นายอลงกรณ์ มานพ - กระผมขออนุญาต ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ชั่วคราว ก่อนอ่ืน  

ก็ต้องขออนุญาต อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ครั้งแรก ตามที่    
ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 แล้ว  นั้น 

  - อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24  วรรคสอง  และมาตรา 25  วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบ
ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดเชียงราย 5742/2563 
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เรื ่อง การมอบอำนาจของผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563       
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ครั้งแรก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่ 3 พฤษภาคม 
พ.ศ.2564  ลงชื ่อ  นายวุฒิกร  คำมา  นายอำเภอเวียงป่าเป้า ปฏิบัติราชการแทน          
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
- ลำดับต่อไปกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้า กล่าวเปิดประชุมสภา
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ครั้งแรก  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายอำเภอเวียงป่าเป้า - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ทุกท่าน กระผมขอแสดงความยินดีกับ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทุกท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า  เมื ่อวันที ่ 28 มีนาคม 2564  ที ่ผ่านมา  และได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ท่านทั้งหลาย      
มีภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่ง ๆ ขึน้ไป รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองความต้องการของประชาชนในเรื่อง
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลหลายประการ แม้ภารกิจดังกล่าวนั้น ในทางบริหารเป็นเรื่อง
ที่คณะผู้บริหารจะเป็นผู้ดำเนินการโดยตรง แต่ท่านในฐานะเป็นผู้แทนของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เป็นผู้ให้
ความเห็นชอบเทศบัญญัติต่าง ๆ ที ่ออกมาใช้บังคับในเขตเทศบาล ก็ย่อมปฏิเสธความ
รับผิดชอบดังกล่าวไม่ได้ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าวันนี้ เป็นการประชุมสภา
เทศบาลครั้งแรก ตามมาตรา  24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2490 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิสภาเทศบาล
ได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลและ
ดำเนินการอื่นซึ่งอยู่ในวงงานของสภาเทศบาล เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลชุดใหม่จะได้เริ่ม
ปฏิบัติตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ได้มีคำสั่งมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 

  ท่านทั้งหลาย ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว   
จะเห็นได้ว่าในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ท่านทั้งหลายจักต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลาเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่งหากทุกคน
เข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ถูกต้องตรงกัน ก็จะทำให้การบริหารงานของสภาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และสามารถลดปัญหาความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  และในการ
ประชุมในวันนี้ ขอให้ท่านดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเคร่งครัด เพ่ือ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย อันจะเป็นการสร้างรูปแบบที่ถูกต้องในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ในโอกาสต่อไป 
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 - กระผม  นายวุฒิกร  คำมา  นายอำเภอเวียงป่าเป้า ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงราย ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ครั้งแรก  ณ  บัดนี้ 
นายอลงกรณ์ มานพ - ขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้า กล่าวให้โอวาท ครับ 
นายอำเภอเวียงป่าเป้า – เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า  ท่านท้องถิ่นอำเภอ และสมาชิกสภา

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าที่เคารพ ทุกท่าน เมื่อสักครู่ปลัดเทศบาลก็ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ครั้งแรก ซึ่งกระผมได้ปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย กระผมในฐานะนายอำเภอเวียงป่าเป้าต้องขอแสดงความยินดีกับ  
ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้รับความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนมาทำหน้าที่สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ฝ่ายบริหารก็คือนายกเทศมนตรี  สภาเทศบาลก็เหมือนกับสภานิติ
บัญญัติ นั่นก็คือการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบัน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน  และ
ขอให้ท่านจงภูมิใจที่ได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจจากพี่น้องประชาชนได้เลือกท่านเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ในที่สภาแห่งนี้ และกระผมอยากให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่าง
สมเกียรติสมศักดิ์ศรี  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 ท่าน ได้ร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ได้ทำหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชน บำบัดทุกข์
บำรุงสุข ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในระบอบประชาธิปไตย ถ้าพวกเรามีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล กระผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
ได้สร้างคุณประโยชน์ในการดูแลพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  กระผมขอ
ชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และสภาแห่งนี้เราจะต้องมาพบปะพูดคุย
กัน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  และสิ่งที่ผมอยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่าน 
เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติหลายอย่าง ที่ได้รับผลกระทบกับพวกเรา นั่นก็คือ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และนี่คือมหันตภัยที่ใกล้ตัวที่สุด   
ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนไปทั่วโลก ถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกันป้องกันไม่ให้
แพร่กระจายของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ขอฝากทางฝ่ายบริหารที่จะเข้ามา
รับหน้าที่จะต้องคอยให้ความช่วยเหลือ เยียวยาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหา 
กระผมอยากเห็นภาพของทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้แทนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า ได้ช่วยกันทุกวิถีทางในการที่จะสร้างการรับรู้การรณรงค์ ให้กับพี่น้องประชาชน 
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่งการแบ่งเขต 1 เขต 2 เป็นกระบวนการในการเลือกตั้ง 
แต่กระบวนการเลือกตั้ง ทุกท่านต้องดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกัน ทั้งหมดของเทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า  เพราะฉะนั้นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น วาตภัย อุทกภัย ภัยที่เกิด
จากโรคระบาด ขอฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทุกท่านได้ช่วยกันดูแลพ่ีน้อง
ประชาชน ก็คือช่วยกันสอดส่องดูแลในเรื่องมาตรการในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในการสร้างความตระหนักให้พี ่น ้องประชาชนในเรื ่องการปฏิบัติ             
ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการประกาศในการป้องกันการแพร่กระจาย ต้อง
สวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการรับเชื้อ ก็ขอฝากทุกท่านได้ช่วยกันดูแลด้วย ทาง
อำเภอเวียงป่าเป้า ได้จัดตั ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเวียงป่าเป้า (ศปก.         
อำเภอเวียงป่าเป้า) เพื่อป้องกันการไม่แพร่เชื้อ ซึ่งทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ก็ได้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งกระผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า   
บางท่านอาจจะเป็น อสม.ด้วย ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่เพ่ือก้าวผ่านการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID 19) ไปด้วยกัน 
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 - เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งทางรัฐบาล

ก็ได้มีมาตรการรณรงค์การฉีดวัคซีน 
 - กระผมขอฝากทุกท่านว่า ท่านอยู่ในที่สภาแห่งนี้ ท่านก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล   

เวียงป่าเป้า ท่านอยู่ข้างนอกท่านก็เป็นผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนในการ
ดูแลของท่านมีการประสานงานการบูรณาการทั ้งฝ่ายปกครองท้องที ่ซ ึ ่งได้แก่ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตร  ชรบ. อสม. กลุ่มพลังต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า ได้ประสานงานในการปฏิบัติงาน เพื ่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี ่น ้อง
ประชาชน ให้เกิดความรักความสามัคคี ผมเชื่อมั่นว่าท่านจะดูแลพี่น้องประชาชนของท่านได้
เป็นอย่างด ี

 - สุดท้ายผมขอความกรุณาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ทั้ง 12 ท่าน ได้มีความรัก
ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้สภาแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่ได้
เลือกทุกท่านมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าแห่งนี้  ผมขอฝากความหวังไว้กับ
ทุกท่านด้วย ได้ร่วมไม้ร่วมมือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด และผมขอแสดงความยินดี  
ชื่นชม ทุกท่าน ได้ถือปฏิบัติตามบทกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพราะประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่ให้ใช้ระบบนิติรัฐ จะดำเนินการทุกอย่าง ทุกเรื่อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับทั้งสิ้น จะไม่ใช้อารมณ์มาเป็นบรรทัดฐาน แต่เราจะใช้เหตุผลและจะยึดความถูกต้อง
โปร่งใส มาแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนใน
เขตเทศบาลที่ได้เลือกพวกเรามานั้นต้องเฝ้ามองดู เช่นเดียวกันทุกอย่างก็ต้องมีการตรวจสอบ 
ถ้าหากมีปัญหา อุปสรรค ซึ ่งก็ต้องอาศัยท่านปลัดเทศบาล ซึ ่งขณะนี ้ไ ด้ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี และก็มีท้องถิ่นอำเภอ ที่จะทำงานร่วมกับท่าน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการ
แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ในโอกาสต่อไปก็ขอให้
เป็นไปตามระเบียบวาระ ในการเลือกประธานสภา และสุดท้ายนี้กระผมขอชื่นชมและเป็น
กำลังใจในการทำงานให้กับทุกท่าน ขอขอบคุณครับ 

นายอลงกรณ์ มานพ - ขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นอย่างสูง ที่ได้มาให้โอวาท และให้
ความห่วงใดต่อเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าครับ 

 - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทุกท่าน ขณะนี้กระผมนายอลงกรณ์  มานพ 
ผู ้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาชั่วคราว 

 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  เลขานุการสภา ฯ 
ชั่วคราว ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 7 ใน
การประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด เปิด ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้มีอายุ มากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น เป็นประธานสภา  ท้องถิ่น
ชั่วคราว ฯ ในที่ประชุมนี้ นายอิ่นคำ  บุญศรี  สมาชิกสภา เทศบาล เป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุด  
ขอเชิญ นายอิ่นคำ  บุญศรี  ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว และดำเนินการตาม ระเบียบวาระ
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า กล่าวปฏิญาณตน 
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ประธานสภาชั่วคราว - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ทุกท่าน ขอเชิญสมาชิกทุกท่านกล่าวคำ

ปฏิญาณ ก่อนที่จะมีการเลือกประธานสภา ดังต่อไปนี้ 
 - ข้าพเจ้า.....ออกชื่อผู้ปฏิญาณ.....ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
นายอลงกรณ์ มานพ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น กำหนดไว้ว่า

การเลือกประธานสภา ก็คือให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ที่เห็นสมควร
ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล  โดยต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า 
2 คน  และให้สมาชิกสภาเทศบาล มีสิทธิเสนอชื่อได้เพียงครั้งเดียว และมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน หากมีการเสนอชื่อและผู้รับรองถูกต้อง ชื่อเดียว ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือก  และหากมีการเสนอชื่อและมีผู้รับรองถูกต้องมากกว่า 1 ชื่อ  ประธานสภา
เทศบาลตำบลชั่วคราว จะสั่งให้เจ้าหน้าที่แจกกระดาษ เพื่อลงคะแนนที่เตรียมไว้ ให้สมาชิก
สภาเทศบาลเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ที่ต้องการเสนอชื่อ คนละ  1  ชื่อ เมื่อตรวจนับคะแนน
แล้ว ให้ประธานในที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับคะแนนสงูสุด 
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่ เฉพาะคนที่ได้คะแนน
เท่ากันโดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลาก  ในการเลือกใหม่ ถ้าหาก
ว่ายังมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนกัน  ต่อไปประธานสภา
เทศบาลตำบลชั่วคราว  ก็จะสั่งพักการประชุม  เพื่อจัดทำเอกสารต่อท่านนายอำเภอ เพื่อจะ
ได้ลงนามแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  เพราะฉะนั้น
เป็นอันว่าประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ก็จะพ้นหน้าที่  ก็จะเป็นอันว่าเข้าสู่การประชุมสภาใน
วาระอ่ืนต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลชั่วคราวครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3  - การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
ประธานสภาชั่วคราว - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ และผู้รับรอง 2 ท่าน 
นายวราวุธ เฉียบแหลม - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายวราวุธ  เฉียบแหลม สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เขต 1 ขอเสนอ นายอิ่นคำ  บุญศรี  เป็นประธานสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 

 - ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ นางรุ่งทิพย์  มะลิ และนายเสกสรรค์  กันทะวงค์ 
ประธานสภาชั่วคราว - มีท่านใดจะเสนอชื่ออีก ขอเชิญครับ 

- เนื่องจากมีท่านสมาชิกเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว เป็นอันว่าการเลือกประธานสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้าในวันนี้ ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า คือ 
นายอิ่นคำ  บุญศรี  
- พัก 10 นาที เพื่อจะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเสนอท่านนายอำเภอ ได้แต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ต่อไป 
 - พกั 10 นาที - 

ประธานสภาเทศบาล - ก่อนที่จะทำการประชุมต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ได้อ่านคำสั่งแต่งตั้ง 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
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นายอลงกรณ์  มานพ  - คำสั่งอำเภอเวียงป่าเป้า ที่ 163/2564 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบล   

เวียงป่าเป้า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้ประกาศผลการเลือกตั ้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
แล้ว และนายอำเภอเวียงป่าเป้า อาศัยอำนาจตามความในมาตราม 24 วรรคสอง และมาตรา 
25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 ประกอบ ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจัวหวัดเชียงราย ที่ 
5742/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู ้ว่าราชการจังหวีดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 30 
ตุลาคม 2563  ได้กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มาประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า ครั้งแรก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  นั้น 

 - ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ครั้งแรกดังกล่าวมีมติเลือก นายอิ่นคำ  บุญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
ป่าเป้า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ ่มเต ิมถึ ง (ฉบับที ่  14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 9 ของระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  และคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5742/2563 เรื่อง การ
มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่  30 ตุลาคม 2563 จึงแต่งตั้งให้ 
นายอิ่นคำ  บุญศรี  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ลงชื่อ นายวุฒิกร  คำมา  นายอำเภอเวียงป่าเป้า 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  
- ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
ประธานสภาเทศบาล- ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าครับ 
นายสุพรรณ์ ใจอินต๊ะ - เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสุพรรณ์  ใจอินต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  

เวียงป่าเป้า เขต 2 ขอเสนอ นายประเสริฐ  เทพวัน เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบล  
เวียงป่าเป้า ครับ ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ นายนิพิฐพนธ์  นิพาพันธ์ และนายเฉลิม  พินิจสุวรรณ 

ประธานสภาเทศบาล - มีท่านใดเสนออีก 
- ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีก ก็เป็นอันว่า นายประเสริฐ  เทพวัน ได้เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
ประธานสภาเทศบาล - ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
  - ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
นายเสกสรรค์ กันทะวงค์ – เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายเสกสรรค์  กันทะวงค์  สมาชิกสภา 

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เขต 1 ขอเสนอ นายวราวุธ  เฉียบแหลม เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
- ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ นายสุริโย  เทพโพธา  และนางกันทะนา  คำชมภู 

ประธานสภาเทศบาล - มีท่านใดจะเสนออีก ขอเชิญ 
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- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ก็เป็นอันว่า นายวราวุธ  เฉียบแหลม  ได้เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2564 ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย 
ประธานสภาเทศบาล - การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2564 ระยะเวลาและวัน 

เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย 
- ขอเรียนปรึกษาสมาชิกทุกท่าน ว่าสมควรจะกำหนดเป็นกี่สมัย  
- ขอเชิญ นายประเสริฐ  เทพวัน 

นายประเสริฐ เทพวัน - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ  เทพวัน สมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลเวียงป่าเป้า เขต 2  กระผมขอนำเสนอกำหนดสมัยประชุมสภา เป็น 4 สมัย ซึ่งสมัย
แรกของปี พ.ศ. 2564 ก็คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งได้
ประชุมไปแล้ว   
สมัยสามัญ สมัยที ่ 2  มีกำหนด 30 วัน  เร ิ ่มตั ้งแต่ว ันที ่ 13 พฤษภาคม 2564 –             
12 มิถุนายน 2564  

  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  มีกำหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป 
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป 
  และสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2565 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  

เป็นต้นไป 
ประธานสภาเทศบาล - มีท่านใดจะเสนออีก ขอเชิญ 

- เมื ่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็เป็นอันว่าการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 
ระยะเวลาและวันเริ ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย เป็นไปตามที่   
นายประเสริฐ  เทพวัน ได้เสนอมา ดังนี้ 
สมัยสามัญ สมัยที ่ 2  มีกำหนด 30 วัน  เริ ่มตั ้งแต่วันที ่ 13 พฤษภาคม 2564 –             
12 มิถุนายน 2564  

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  มีกำหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป 
   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป 
  และสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2565  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  

2565  เป็นต้นไป 
- ขอมตดิ้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมตเิห็นชอบ 12 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 7 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล – ขอให้ท่านได้เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตามระเบียบได้กำหนดไว้  

3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  มีผู้รับรอง 2 คนครับ 
- ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

นางกันทะนา คำชมภู - เรียนท่านประธาน ดิฉัน นางกันทะนา  คำชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
เขต  1 ขอเสนอ นางรุ่งทิพย์  มะลิ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน คนที่ 1 
- มีผู้รับรอง 2 คน คือ นายวราวุธ  เฉียบแหลม และ นายเสกสรรค์  กันทะวงค์ 
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นายวราวุธ เฉียบแหลม - เรียนท่านประธาน กระผม นายวราวุธ  เฉียบแหลม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล     

เวียงป่าเป้า  เขต  1 ขอเสนอ นายเสกสรรค์  กันทะวงค์  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
คนที่ 2 
- มีผู้รับรอง 2 คน คือ นายสุริโย  เทพโพธา และ นางรุ่งทิพย์  มะลิ 

นายประเสริฐ เทพวัน - เรียนท่านประธาน กระผม นายประเสริฐ  เทพวัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
เวียงป่าเป้า  เขต  1 ขอเสนอ นายสุพรรณ์  ใจอินต๊ะ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน     
คนที่ 3 
- มีผู้รับรอง 2 คน คือ นายนิพิฐพนธ์  นิพาพันธ์ และ นายเฉลิม  พินิจสุวรรณ 

นายนิพิฐพนธ์ นิพาพันธ์ - เรียนท่านประธาน กระผม นายนิพิฐพนธ์  นิพาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
เวียงป่าเป้า  เขต  2 ขอเสนอ นายเฉลิม  พินิจสุวรรณ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน     
คนที่ 4 
- มีผู้รับรอง 2 คน คือ นายประเสริฐ  เทพวัน และ นางเกศณี  อาธิเสนะ 

ประธานสภาเทศบาล – มีท่านใดจะเสนออีก ขอเชิญ 
  - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ก็เป็นอันว่า ผู้ที่ได้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จำนวน 4 ท่าน ก็คือ 
1. นางรุ่งทิพย์  มะลิ 
2. นายเสกสรรค์   กันทะวงค์ 
3. นายสุพรรณ์  ใจอินต๊ะ 
4. นายเฉลิม  พินิจสุวรรณ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล - กระผมขอปรึกษาสมาชิกทุกท่านในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือให้ทางฝ่ายบริหาร 

ได้แถลงนโยบาย ซึ่งกำหนดเป็นวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น. 
- สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
- ถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีก 
- กระผมก็ขอมติในที ่ประชุมในการกำหนดวันแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบล     
เวียงป่าเป้า เป็นวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า  ด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 12 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาลฯ  -  มีใครจะเสนอในวาระนี้  ขอเชิญ 

-  ถ้าไม่มีใครเสนอ  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุม -  เวลา   12.00  น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)               ผู้จดรายงานการประชุมสภา 
              (นายวราวุธ  เฉียบแหลม) 
      เลขานุการสภาเทศบาล 
     
 
 
 

  
 

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2564  ถูกต้องไม่มีการแก้ไข 

 
 
 

 
 

 (ลงชื่อ)            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเฉลิม  พินิจสุวรรณ) 
 
 (ลงชื่อ)         กรรมการ 
    (นายสุพรรณ์  ใจอินต๊ะ) 
 
 (ลงชื่อ)         กรรมการ 
    (นายเสกสรรค์  กันทะวงค์) 
 
 (ลงชื่อ)      กรรมการและเลขานุการ                              

   (นางรุ่งทิพย์  มะลิ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

จากการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป ้า  คร ั ้งแรก เม ื ่อว ันที ่  12 พฤษภาคม 2564              
สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ร ับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื ่อสมัยการประชุมสภาเทศบาล             
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้ง 1  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2564  
   

  
(ลงชื่อ)             

                                                                     
(นายอ่ินคำ  บุญศรี)   

                                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

 

 


