




รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ (คร้ังแรก) 
วันจันทร์ที่ 3  พฤษภาคม  2564  เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
......................................................................................... 

 เรื่อง  การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครั้งแรก (ม.24 ว.2 ม.25 ว. 2 ข้อบังคับฯ  
ข้อ 6) ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

1. ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว) อ่านประกาศอำเภอเมืองลำพูน  เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ครั้งแรก 

2. นายอำเภอเมืองลำพูน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาล 
3. ปลัดเทศบาลฯ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุมากที่สุด ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว 

ผู้มาประชุม 12  คน 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายนิรันดร           จิตรา สมาชิกสภาเทศบาล นิรันดร      จิตรา 
2. นายจำรัส             กันทะวัง สมาชิกสภาเทศบาล จำรัส       กันทะวัง 
3. นางศรีเรือน          มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาล ศรีเรือน    มาละแซม 
4. นายปริญญา          ศรีวชิัย สมาชิกสภาเทศบาล ปริญญา    ศรีวิชัย 
5. นายรุ่งอรุณ          อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาล รุ่งอรุณ    อุ่นนันกาศ 
6. นางจิตตสุณัฐชา      พงธนัชภาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล จิตตสุณัฐชา   พงธนัชภาคินทร์ 
7. นายวัชรพงษ์          รินรา สมาชิกสภาเทศบาล วัชรพงษ์      รินรา 
8. นายธวัตร            บุญมาทอง สมาชิกสภาเทศบาล ธวัตร         บุญมาทอง 
9.  นายยศ                ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล ยศ           ศรีวิชัย 

10. นางอุตสาห์           ยุปาระม ี สมาชิกสภาเทศบาล อุตสาห์      ยุปาระมี 
11. นายเจตน์             จันทร์ดวง สมาชิกสภาเทศบาล เจตน์        จันทร์ดวง 
12. นายทองเหรียญ       ธุรี สมาชิกสภาเทศบาล ทองเหรียญ       ธุรี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   6    คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. พันตรี  ชนินทร     พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี ชนินทร         พุฒิเศรษฐ์ 
2. นายไชยพร          ฟูวงศ์สิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ไชยพร          ฟูวงศ์สิทธิ์ 
3. นายวรกาญจน์      ธรรมตา รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 วรกาญจน์      ธรรมตา 
4. นายนริศ            มหาพรหมวัน               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นริศ         มหาพรหมวัน               
5. นางรัตติกาล         แจ้ใจ เลขานุการนายกเทศมนตรี รัตติกาล         แจ้ใจ 
6. นางสาวสายสมร    ศิริษะ ปลัดเทศบาล สายสมร         ศิริษะ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

- เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาในห้องประชุมมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง   (ครบองค์ประชุม)  
นางสาวสายสมร ศิริษะ ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว อ่านประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ครั้งแรก  และเชิญนายอำเภอเมืองลำพูน  จุดธูปเทียน  บูชา  พระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ครั้งแรกตามมาตรา ๒๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
นางสาวสายสมร   ศิริษะ  ประกาศอำเภอเมืองลำพูน  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เหมืองจี้ครั้งแรก ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

เหมืองจี ้  เมื ่อวันที ่  28 มีนาคม  2564 คณะกรรมการการ
 เลือกตั้ง  ได้ประกาศผลการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
 เหมืองจี้ ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 21 เมษายน  

๒564   
      - อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา  25  
     วรรคสอง  แห่ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
     (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวง 
     มหาดไทยว่าด้วยข้อคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดลำพูน  
     ที่ 2373 /2562  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
     ลำพูน  ลงวันที ่ 18  พฤศจิกายน 2562 จึงเรียกประชุมสภา   
     เทศบาลตำบลเหมืองจี้ครั้งแรก  ในวันที่  3   พฤษภาคม  2564   

ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  
28  เดือน เมษายน พ.ศ.2564 นายโยธิน   ประสงค์ความดี   
นายอำเภอเมืองลำพูน 
 

นางสาวสายสมร   ศิริษะ   เรียนเชิญ   นายโยธิน  ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  จุดธูป   เทียน   บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม    
     สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ (ครั้งแรก) 
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นายโยธิน   ประสงค์ความดี  เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ นายกเทศมนตรีตำบล
นายอำเภอเมืองลำพูน   เหมืองจี้ และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
     (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 24 วรรคสอง กำหนดให้ผู ้ว่า
     ราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา
     เทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
     สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
     ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครบทั้ง 12 คน 
     แล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  ดังนั้น จึงกำหนดให้มีการ
     ประชุมสภาครั้งแรกในวันนี้   กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิก
     สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ทุกท่านและนายกเทศมนตรีตำบล
     เหมืองจี้ ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้ง
     ให้เข้ามาทำหน้าที่ในเทศบาลตำบลเหมืองจี้สภาเทศบาลตำบล
     เหมืองจี้  มีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติซึ่งออก
     ตามอำนาจหน้าที่ หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจตาม   
     เทศบัญญัติ รวมถึงการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สำหรับ
     ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือประชาชนในพื้นท่ี นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
     ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาล ต า ม ห น ้ า ที่
     กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้สมาชิกสภาเทศบาลเป็น ผู้มีความ
     ใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชน จึงถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในอันที่จะ
     นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มานำเสนอต่อสภา
     เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงาน/โครงการใน
     การแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล   
     ทุกท่าน ได้ยึดมั่นในแนวทางการทำงาน    โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
     ประชาชน และช่วยกันสร้างสรรค์ พัฒนาตำบลเหมืองจี้ให้มีความ
     เจริญก้าวหน้าต่อไป และในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลและ
     ผู้บริหารเทศบาล ขอให้ยึดความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต รักษา
     ผลประโยชน์ของประชาชน  และทางราชการเป็นที ่ตั ้ง   ผมขอ
     อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุหริภุญชัย
     และพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ได้อภิบาล
     คุ้มครองให้ทุกท่าน ประสพความสุข ความเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ 
     ได้สำเร็จ ลุล่วง ทุกประการ 
   บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภา
  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ครั ้งแรก  ณ บัดนี้   และเมื่อดำเนินการ
  ประชุมจนครบตามระเบียบวาระแล้วขอมอบให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น
 ประธานสภาเป็นผู้กล่าวปิดการประชุมต่อไป 
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นางสาวสายสมร    ศิริษะ เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้     ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๑ ข้อ ๗   ในการประชุมสภา 

 ท้องถิ่นครั้งแรก      ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ 
 สภาท้องถิ่นชั่วคราว     โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด 
 ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 

หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่น 
ชั่วคราวให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลำดับ 
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน

      ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและดำเนิน
      การเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานทาง      
      ทะเบียนราษฎร   ปรากฏว่า นายทองเหรียญ    ธุรี  เป็นผู้มีอายุมาก   
      ที่สุดคือเกิดวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อายุ ๖๘ ปี จึงขอเรียนเชิญ
      นายทองเหรียญ   ธุรี เป็นประธานสภาเทศบาลเหมืองจี้ช ั ่วคราว       
      กราบเรียนเชิญค่ะ 

 
(นายทองเหรียญ ธุรี  ขึ้นนั่งบนที่นั่งของประธานสภาเทศบาล เพ่ือดำเนินการประชุมสภาฯ ต่อไป)  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้กล่าวคำปฏิญาณตน 
นายทองเหรียญ ธุรี  - พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ประธาน
สภาฯ ชั่วคราว ฉบับที 14)  พ.ศ. 2562 มาตรา 17 กำหนดว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่
 สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะ
 รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย ทั้ง
 จะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”  ดังนั้น 
 เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ  ดังกล่าวจึงขอเรียนเชิญท่าน
 สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ยืนขึ ้นและกล่าวคำปฏิญาณตนตาม
 ข้าพเจ้า  ดังนี้  

  “ ข้าพเจ้า(ออกชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ปฏิญาณ)   สมาชิกสภา
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขอปฏิญาณตนว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติ
 ตาม  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต
 และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การเลือกประธานสภา,รองประธานสภาและเลขานุการสภาเทศบาลตำบล 
   3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
นายทองเหรียญ  ธุรี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯชั่วคราว 
 

นางสาวสายสมร ศิริษะ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน  
ปลัดเทศบาลฯ    - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว   (ฉบับที1่4)  พ.ศ.  2562  มาตรา 20 วรรคหนึ่ง สภาเทศบาลมี 
 ประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู ้ว่าราชการ
 จังหวัด   แต่งตั ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
 ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหน่ง   
 จนครบอายุของสภาเทศบาลและ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 8 ข้อ ๙ และ ๑๔ วิธีเลือก
 ประธานสภาท้องถิ่น   ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ 
 ชื ่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที ่ตนเห็นควรให้เป็นผู ้ดำรงตำแหน่ง
 ประธานสภาท้องถิ่น      การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
 ไม่น้อยกว่าสองคน    โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง 
 ได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
 ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ     
 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ   เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
 ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
 เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
 คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับ
 สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันวิธีการเสนอชื่อและการรับรอง
 ตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธาน
 ที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
 คะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้
 คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู ้ใดเป็นผู ้จับสลาก
 ก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็น 
 ผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง
 เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย
 เขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตร
 เดียว นอกนั ้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้ร ับเลือกเป็นประธานสภา
 ท้องถิ่น”  
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ข้อ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่น
       ครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่ 
       กรณี ดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้ว
       เสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นท่ีได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธาน 

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 
 
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และ 
เลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง  
ตำแหน่งละ หนึ่ง คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 
นายทองเหรียญ  ธุรี  เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้ว  ท่านใดมีข้อสงสัย หรอื

 ซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี  ต่อไปนี้จะเป็นการการเลือกประธานสภา
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อพร้อมขอผู้รับรองสอง
 ท่าน 

 

นางศรีเรือน  มาละแซม       เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลดิฉัน นางศรีเรือน     มาละแซม 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายจำรัส  
 กันทะวัง  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้   ขอผู้รับรองด้วย 
 สมาชิกยกมือรับรอง 2  เสียง  ผู้รับรอง  

1. นายปริญญา   ศรีวิชัย       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายนิรันดร    จิตรา         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 นายทองเหรียญ   ธุรี มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ถ้าไม่มี  ตามระเบียบฯ ข้อ 14 กำหนดว่า ในการเลือกประธานสภา
 ท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้น
 ได้รับเลือกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้เสนอชื่อผู้สมควร
 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  จำนวน 1 ชื่อ คือ นายจำรัส  
 กันทะวัง 

 ทั้งนี ้ จะได้รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้   
 ต่อนายอำเภอเมืองลำพูน พิจารณาลงนามแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 
 ต่อไป 
 
 

นายทองเหรียญ  ธุรี - ขอพักการประชุมชั่วคราว 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
 - นายอำเภอเมืองลำพูน   ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล  
 ตำบลเหมืองจี้ 
 - นายทองเหรียญ   ธุรี   ประธานสภาเทศบาลฯชั่วคราวพ้นจาก 
 ตำแหน่ง (ระเบียบฯ ข้อ 10) 
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นางสาวสายสมร    ศิริษะ (อ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้)   
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   คำสั่งอำเภอเมืองลำพูน ที่ 207   /๒๕๖๔ เรื่อง   การแต่งตั้ง

 ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้   
   ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 
 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผล
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครบตามจำนวนที่
 กฎหมายกำหนด  เมื่อวันที่ 21  กันยายน  ๒564 แล้ว และ
 นายอำเภอเมืองลำพูนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา  
 25 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
 ถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ประกอบข้อ 6 ของระเบียกระทรวง
 มหาดไทยว่าด้วยข้อคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2373 
 /2562  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ลงวันที่ 
 18  พฤศจิกายน 2562  ได้กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
 เหมืองจี้ มาประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครั้งแรกในวันที่ 3  
 พฤษภาคม 2564 นั้น 

     ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ครั้งแรก ดังกล่าว มีมติเลือก 
 นายจำรัส   กันทะวัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขตเลือกตั้ง 
 ที่  1เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้อาศัยอำนาจตามความใน
 มาตรา 20  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 256๒ประกอบข้อ ๙ ของระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 
 2373 /2562  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  
 ลงวันที่ 18  พฤศจิกายน 2562จึงแต่งตั้งให้นายจำรัส  กันทะวัง  
 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 สั่ง  ณ วันที่ ๓  พฤษภาคม  2564  นายโยธิน  ประสงค์ความดี 

 นายอำเภอเมืองลำพูน   
 
     - ขอเชิญประธานสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่ 
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    3.2  เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
 

นายจำรัส   กันทะวัง  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ไว้วางใจ
ประธานสภาเทศบาล   เลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป 

ตามคำปฏิญาณตน ณ ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  โดยเคร่งครัดต่อไป 
 และขอดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๓.๒ การเลือก
 รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล
 ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 

 

นางสาวสายสมร    ศิริษะ  เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 
เลขาสภาเทศบาลชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการสภา
ท้องถิ่นและรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูนหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือก 
 

     ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้ดำเนินการเหมือน 
เลือกประธานสภาท้องถิ่นซึ่งได้เรียนชี้แจงแล้วนั้น 
 

นายจำรัส   กันทะวัง  เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้ว  ต่อจากนี้จะเป็นการเลือก 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อพร้อม 
    ผู้รับรองสองท่าน 
 

นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  กระผมนายรุ่งอรุณ       
สมาชิกสภาฯ เขต 1  อุ่นนันกาศ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 1 ขอเสนอชื่อ  
  นายนิรันดร   จิตรา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  เป็นรองประธานสภา

 เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สมาชิกยกมือรับรอง ...2.... เสียง  ผู้รับรอง  
1. นางศรีเรือน    มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายทองเหรียญ  ธุรี        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

นายจำรัส  กันทะวัง  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี   ตามระเบียบฯ ข้อ 14 กำหนดว่า ในการเลือกประธานภาท้องถิ่น 
    รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อ      
    ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
    เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นรองประธาน
    สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 1 ชื่อ  คือ นายนิรันดร    จิตรา 

ซึ ่งจะได้รายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้        
ต่อนายอำเภอเมืองลำพูน ต่อไป 
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นางสาวสายสมร    ศิริษะ  (อ่านคำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้)   
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  คำสั่งอำเภอเมืองลำพูน   ที่ 208  /๒๕๖๔   เรื่อง   การแต่งตั้งรอง

ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้   
  - ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้   เมื่อ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครบตามจำนวนที่กฎหมาย
กำหนด  เมื่อวันที่ 21  กันยายน  ๒564 แล้ว และนายอำเภอเมืองลำพูน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา  25 วรรคสอง       
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562  ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 และคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2373 /2562  เรื่อง การมอบอำนาจ
ของผู ้ว ่าราชการจังหวัดลำพูน  ลงวันที ่ 18  พฤศจิกายน 2562  ได้
กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มาประชุมสภาเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ ครั้งแรกในวันที่ 3  พฤษภาคม 2564 นั้น 

     ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ครั้งแรก ดังกล่าว มีมติเลือก 
นายนิรันดร   จิตรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขตเลือกตั้ง ที่  1
เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
20  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 256๒ประกอบข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2373 /2562  เรื ่อง การมอบ
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ลงวันที่ 18  พฤศจิกายน 2562จึง
แต่งตั้งให้นายนิรันดร   จิตรา  เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ วันที่ ๓  พฤษภาคม  2564  นายโยธิน  ประสงค์ความดี 

    นายอำเภอเมืองลำพูน   
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    3.3  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
 

นายจำรัส  กันทะวัง  ขอเชิญเลขานุการสภาท้องถิ่น ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายการเลือก
ประธานสภาเทศบาลฯ  เลขานุการสภาฯ ครับ 
 

นางสาวสายสมร ศิริษะ  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน 
 

ปลัดเทศบาล    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๑๓ 
    วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นมา
    ใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว
    ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

ข้อ 1๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

 

นายจำรัส    กันทะวัง  เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นการเลือก
ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อพร้อม 
    ผู้รับรอง 
 

นางอุตสาห์  ยุปาระมี  เรียน  ประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางอุตส่าห์   ยุปาระมี   สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เทศบาลตำบลเหมืองจี้   ขอเสนอชื่อ นางสาวสายสมร      ศิริษะ 
    เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ขอผู้รับรองด้วย 

สมาชิกยกมือรับรอง ..2... เสยีง  ผู้รับรอง  
1. นายวัชรพงษ์     รินรา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายรุ่งอรุณ      อุ่นนันกาศ     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

นายจำรัส   กันทะวัง  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ตามระเบียบฯ ข้อ 14 
ประธานสภาเทศบาล  กำหนดว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
    เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละ  1  คน ให้ถือว่าผู้นั ้นได้รับเลือก   ทั้งนี้ สภาเทศบาลตำบล   
    เหมืองจี้  ได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
    จำนวน 1 ชื่อ คือ นางสาวสายสมร   ศิริษะ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
    จึงขอแต่งตั้งให้นางสาวสายสมร   ศิริษะ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบล
    เหมืองจี้ 
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นายโยธิน  ประสงค์ความดี ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาฯ , รองประธานสภา , เลขานุการ 
นายอำเภอเมืองลำพูน  สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และ ขอสวัสดี ท่านนายกเทศมนตรี , ผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบล 
    เหมืองจี้ ทุกท่าน 
     กระผมดีใจที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
    ตำบลเหมืองจี้ครั้งแรก ภูมิใจ ที่จะได้ทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายสภา และฝ่าย
    บริหาร เกี่ยวก้อย แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เป็นที่ตั้ง ให้ถูกต้อง โปร่งใส 
    ทุกท่าน เป็นตัวแทนของประชาชนตำบลเหมืองจี้ 4 ปีต่อนี้ก็ต้องทำงาน
    หนักขึ้น   การพบปะประชาชนหากเจอปัญหาก็ต้องฝากความหวังไว้กับ
    ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องทำดำเนินงานไปด้วยกัน  
    กระผมขอฝากเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกัน 
    และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ได ้ร ับทราบข ่าวสารถ ึงโรคภ ัยของ     
    โรคโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วย กระผมต้องขอตัวก่อน เนื่องจาก
    ช่วงบ่ายจะต้องไปเปิดการประชุมสภาฯ ที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น และ
    ขอให้ท่านได้ดำเนินการประชุมสภาฯ ตามวาระการประชุม ต่อไป 
นายจำรัส    กันทะวัง  ขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอเมืองลำพูน ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด 
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ครั้งแรก ในวันนี้ ลำดับต่อไปขอให้ 
    ทางท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ได้กล่าวแนะนำตัว ให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาววรัชยา   จรล ี  เรียน ท่านประธานสภา, รองประธานสภา, นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วม 
ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน  ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสาววรัชยา  จรลี  ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน    
    ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ประชาชนได้ไว้วางใจเลือกทุกท่านมาเป็น
    ตัวแทนของประชาชนตำบลเหมืองจี้  ดิฉันยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทุกท่าน 
    หากมีปัญหา ที่จะปรึกษาหารือ ก็ยินดีให้คำปรึกษาหารือได้ ที่สำนักงาน 
    ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน  
นายจำรัส  กันทะวัง  ขอขอบคุณ ท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ขอพักการประชุมชั่วคราว  (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
      
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
 

    4.1  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี 2564 
นายจำรัส   กันทะวัง  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายการกำหนดสมัย
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประชุมสภาฯ ครับ 
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นางสาวสายสมร  ศิริษะ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที ่ ๑๔) 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ 

ครั ้งแรกและวันเริ ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด   
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีก    จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และระเบียบ 

    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554ข้อ 21  ให้สภาเทศบาลกำหนด 
    ว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น  จะเริ่มเมื่อใด  แต่ละ
    สมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
    ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน  
นายจำรัส   กันทะวัง   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบฯให้ทราบแล้วนั้น  
ประธานสภาเทศบาล  ขอปรึกษาหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ว่า  สภาเทศบาลตำบล

  เหม ืองจี้ของเราจะกำหนดการประช ุมสม ัยสาม ัญประจำปี 2564          
  แต่ละสมัย สมัยเมื่อใดและกำหนดกี่วัน ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
  ครับ 

นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  กระผม นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 1  ขอเสนอให้มีการกำหนดการ
    ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 ดังนี้ 

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  ตั้งแต่วันที่ 5  พฤษภาคม 2564   มีกำหนด 
ไม่เกิน ๓๐ วัน 

2 . สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม  2564   มีกำหนด 
    ไม่เกิน ๓๐ วัน 
3 . สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2564   มีกำหนด 
     ไม่เกิน ๓๐ วัน 
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2564  มีกำหนด 
    ไม่เกิน ๓๐ วัน 
ขอผู้รับรองด้วย 2 เสียง    สมาชิกยกมือรับรอง  
1. นางศรีเรือน    มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายทองเหรียญ   ธุรี     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

นายจำรัส   กันทะวัง  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้างไหมถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายยศ   ศรีวิชัย   ขอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 จากวันที่ 1 เป็นวันที่ 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เนื่องจากวันที่ 1  เป็นวันอาทิตย์  
    และ การประชุมสภา สมาชิกสภาเทศบาลควรจะพูดภาษากลาง ซึ่งเป็น 
    ภาษาสากล เพื่อจะได้ถูกต้อง 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ  การกำหนดสมัยประชุมสภา เป็นการนับตั้งแต่วันที่ 1 ซึ่งรวมแล้วไม่เกิน  
เลขานุการสภาเทศบาล  30 วัน   ซึ่งหากจะประชุมสภาฯ จะไม่มีวันเสาร์ – อาทิตย์ 
นายจำรัส   กันทะวัง  สำหรับการเสนอของท่าน สท. ยศ  ศรีวิชัย ที่ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ใช้คำพูดในสภาเป็นภาษากลาง นั้น ผมคิดว่าเราอยู่ภาคเหนือควรจะรักษา 
    เอกลักษณ์ภาษาเหนือ คงจะดีกว่า  
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  มีมติเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุม ดังนี้ 

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  ตั้งแต่วันที่ 5  พฤษภาคม 2564   มีกำหนด 
ไม่เกิน ๓๐ วัน 

2 . สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม  2564   มีกำหนด 
    ไม่เกิน ๓๐ วัน 
3 . สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2564   มีกำหนด 
     ไม่เกิน ๓๐ วัน 
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2564  มีกำหนด 

ไม่เกิน ๓๐ วัน 
 

    4.2  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
นายจำรัส   กันทะวัง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ 
ประธานสภาฯ   ปีถัดไป (ปี ๒๕๖๕)  
 

นางอุตสาห์  ยุปาระมี  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉัน นางอุตสาห์  ยุปาระมี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ขอเสนอ

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 25๖๕  ตั้งแต่วันที่ 1  
กุมภาพันธ์  2564   มีกำหนด 30 วัน   ขอผู้รับรองด้วย  

 สมาชิกยกมือรับรอง ..2..  เสยีง      ผู้รับรอง  
1. นายวัชรพงษ์      รินรา        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายรุ่งอรุณ       อุ่นนันกาศ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1         

 

นายจำรัส  กันทะวัง  มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  มีมติเห็นชอบ 
    ดังนี้ 
มติที่ประชุม   กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 256๕  ตั้งแต่วันที่  1   
    กุมภาพันธ์  2564   มีกำหนด 30 วัน 
 






