
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค าครั้งแรก 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
วันอังคาร  ที่  11  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา 09.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ค า 
******************************** 

ผู้มาประชุม  ๑2  คน 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
3 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 

นายพงษ์พัฒน์   สุรินทร์ 
นายสุวรรณ      ภูมิรัตน์ 
นายเจริญ        ซาวค าเขต 
นายกาบ         มณีวรรณ 
นายประเสริฐ   รีอินทร์ 
นายอ านวย      อุตมะ 
นายชัยวัน       ค าเงิน 
นายสมหมาย   จันตาค า 
นางสุมะณา     ปินตา 
นายพรมมินทร์  ค าฟู 
นายเกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ 
นายธีรพล        ฟ้าค าตัน 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

พงษ์พัฒน์   สุรินทร์ 
สุวรรณ      ภูมิรัตน์ 
เจริญ        ซาวค าเขต 
กาบ         มณีวรรณ 
ประเสริฐ    รีอินทร ์
อ านวย       อุตมะ 
ชัยวัน        ค าเงิน 
สมหมาย    จันตาค า 
สุมะณา      ปินตา 
พรมมินทร์   ค าฟู 
เกรียงศักดิ ์  ลังกาพินธ์ 
ธีรพล         ฟ้าค าตัน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  5  คน 

ล าดับที ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

นายวรายุทธ      ค่อมบุญ 
นางสาวกรกฎ     เหมืองทอง 
นายชัยชาญ        รัตนพนาวงษ์ 
นางชุตินันต์        ค าสมุทร 
นางสาวพัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 
 

นายอ าเภอแม่จัน 
ท้องถิ่นอ าเภอแม่จัน 

ปลัดเทศบาลต าบลแม่ค า 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

วรายุทธ       ค่อมบุญ 
กรกฎ          เหมืองทอง 
ชัยชาญ        รัตนพนาวงษ์ 
ชุตินันต์        ค าสมุทร 
พัชราภรณ์    ไมตรีจิตร 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 11.๐๐ น. 
 

     เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 

นางสาวกรกฎ  เหมืองทอง 
ท้องถิ่นอ าเภอแม่จัน 
 
 
 

- ก่อนอื่นต้องขอกล่าว แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ทุกท่าน ที่ได้
ผ่านการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก่อนจะเข้าสู่การเลือกประธานสภาฯ ขออนุญาตตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาฯ ซึ่งตาม
กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ที่มีอายุสูงสุด ท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวเพ่ือด าเนินการเลือก
ประธานสภาฯ 
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นางสาวกรกฎ  เหมืองทอง 
ท้องถิ่นอ าเภอแม่จัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
 

นางสาวกรกฎ  เหมืองทอง 
ท้องถิ่นอ าเภอแม่จัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 1 นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์       อายุ  68  ปี 
ล าดับที ่2 นายสุวรรณ  ภูมิรตัน์          อายุ  63  ปี 
ล าดับที่ 3 นายเจริญ   ซาวค าเขต        อายุ  62  ปี 
ล าดับที่ 4 นายกาบ  มณีวรรณ           อายุ  62  ปี 
ล าดับที่ 5 นายประเสริฐ  รีอินทร์        อายุ  60  ป ี
ล าดับที่ 6 นายอ านวย  อุตมะ            อายุ  59  ปี 
ล าดับที่ 7 นายชัยวัน  ค าเงิน             อายุ  57  ปี 
ล าดับที่ 8 นายสมหมาย  จันตาค า       อายุ  56  ปี 
ล าดับที่ 9 นางสุมะณา  ปินตา            อายุ  54  ปี 
ล าดับที่ 10 นายพรมมินทร์  ค าฟู        อายุ  53  ปี 
ล าดับที่ 11 นายเกรียงศักดิ์ ลังกาพินธ์  อายุ  42  ปี 
ล าดับที่ 12 นายธีรพล  ฟ้าค าตัน        อายุ  28  ปี 
        โดยให้เชิญสมาชิกสภาฯ ที่มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาฯผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับ  
        ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  จะอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภา การเสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้
สมาชิกลงคะแนนเลือกโดย วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือกโดยให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งทันที บัดนี้ท่านนายอ าเภอแม่จัน
เดินทางมาถึงแล้ว 
 

- ล าดับแรก ขอเรียนเชิญ ท่านวรายุทธ  ค่อมบุญ นายอ าเภอแม่จัน จุดเทียนบูชา                    
พระรัตนตรัย  
 

-ประกาศอ าเภอแม่จัน 
 เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ครั้งแรก 
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค าเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลแม่ค า ครบตาม
จ านวนที่กฎหมายก าหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 แล้วนั้น 
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ
ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5742/2563 เรื่อง 
การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลแม่ค าครั้งแรก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. 
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นางสาวกรกฎ  เหมืองทอง 
ท้องถิ่นอ าเภอแม่จัน 
 
 

นายวรายุทธ  ค่อมบุญ 
นายอ าเภอแม่จัน 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 
นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 
นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
-เรียนเชิญ ท่านนายอ าเภอแม่จัน กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค าครั้งแรก  
 

- กระผมมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล             
แม่ค าครั้งแรก ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค าทุกท่าน ที่ได้รับการ
คัดเลือกในครั้งนี้ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในเขต
เทศบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค าครั้งแรก ณ โอกาสนี้  
 

- ล าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีอายุสูงสุด ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาล
ชั่วคราว  
 
 

- ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาล ยืนขึ้น พร้อมกล่าวค าปฏิญาณตนในที่ประชุมพร้อมกัน 
ข้าพเจ้า นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 

ขอปฏิญาณว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว ว่า จะตั้งมั่น และปฏิบัติตนในหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาล 
ซื่อสัตย์สุจริต จะถือว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจของข้าพระพุทธเจ้า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะรวมพลังกันยืนหยัดต่อสู้และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จะประพฤติ
ปฏิบัติในทุกวิถีทาง เพ่ือบรรลุถึงพระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสของใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือน าสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความเป็นธรรม
ตลอดไป 
 

เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาล 
-ต่อไปนี้เป็นการเลือกประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
ชี้แจง 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554) ข้อ 8 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง     
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงคนเดียว ชื่อที่ เสนอไม่จ ากัดจ านวน ถ้าหากเสนอมากกว่าหนึ่งชื่อ จะใช้วิธีการ
ลงคะแนนเลือกตามรายชื่อ โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
และให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน แต่
ถ้าเสนอชื่อประธานสภาฯ เพียงคนเดียวก็ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ 
 

-เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้ว ต่อจากนี้ก็จะเป็น 
การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควร
เป็นประธานสภา  พร้อมผู้รับรอง  ขอเชิญนางสุมะณา  ปินตา สมาชิกสภาฯ 
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นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายพงษ์พัฒน์ สุรินทร์ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
 
 
 

นายพงษ์พัฒน์ สุรินทร์ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า เขต 1 ขอเสนอ นายชัยวัน  ค าเงิน เป็นประธานสภา
เทศบาลต าบลแม่ค า 
 

ขอสมาชิกรับรอง 2 ท่าน 
 
 

นายพรมมินทร์  ค าฟู และ นายธีรพล ฟ้าค าตัน รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมอีก แสดงว่านายชัยวัน  
ค าเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า เขตเลือกตั้งที่ 1  ได้รับการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว 
ถือว่าได้รับการเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
 

-สภาเทศบาลต าบลแม่ค า มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายชัยวัน  ค าเงิน เป็นประธานสภา
เทศบาลต าบลแม่ค า 
 

-พักการประชุมสภา  10  นาที  เพ่ือให้นายอ าเภอแม่จัน  ได้พิจารณาลงนามแต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ตามระเบียบฯ และเริ่มประชุมต่อ เมื่อนายอ าเภอแม่จัน
แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค าแล้ว 
 

- เลขานุการสภาชั่วคราว อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
ค าสั่งอ าเภอแม่จัน ที่ 234/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า       
         ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลแม่ค า ครบตาม
จ านวนที่กฎหมายก าหนด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แล้ว และนายอ าเภอแม่จัน
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24  และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 6 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547               
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และค าสั่งจังหวัดเชียงราย  ที่ 5742/2563  
เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563               
ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า มาประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ครั้งแรก 
ในวันที่ 11  พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป นั้น 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ครั้งแรกดังกล่าวมีมติเลือกนายชัยวัน  
ค าเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นประธานสภาเทศบาลต าบล
แม่ค า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ . 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 9 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5742/2563  เรื่อง การมอบอ านาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จึงแต่งตั้งให้นายชัยวัน            
ค าเงิน  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่  11 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายวรายุทธ  ค่อมบุญ นายอ าเภอแม่จัน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
-ขอเชิญ นายชัยวัน ค าเงิน ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ปฏิบัติหน้าที่ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นรองประธานสภาฯ  พร้อมผู้รับรอง 
ขอเชิญท่าน สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์  

 

-เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า เขต 2 ขอเสนอ นายสมหมาย  จันตาค า                                  
เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
 

-ขอสมาชิกรับรอง 2 ท่าน 
 
 

นายเจริญ  ซาวค าเขต และ นายกาบ  มณีวรรณ รับรอง 
 

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมอีก แสดงว่านายสมหมาย                
จันตาค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า เขตเลือกตั้งที่ 1  ได้รับการเสนอชื่อเพียงชื่อ
เดียวถือว่าได้รับการเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
 

-ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า  มีมติเลือกนายสมหมาย  จันตาค า 
เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
 

เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาฯ  พร้อมผู้รับรอง 
ขอเชิญท่าน สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์  

 

-ขอบคุณประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า เขต 2 ขอเสนอ นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
 

ขอสมาชิกรับรอง 2 ท่าน 
 
 

นางสุมะณา  ปินตา และ นายสมหมาย  จันตาค า รับรอง 
 

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมอีก  แสดงว่านายชัยชาญ                     
รัตนพนาวงษ์  ได้รับการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว   ถือว่าได้รับการเลือกเป็นเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลแม่ค า 
 

-สภาเทศบาลต าบลแม่ค า  มีมติเลือก นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลแม่ค า 
 

-เรื่อง การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเชิญท่านสท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
2564 จ านวน 4 สมัย 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

ระเบียบวาระ ท่ี 6  
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ระยะเวลา 30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลา 

30 วัน 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลา 
30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลา 
30 วัน  
 

- สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบ 
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 
ของแต่ละสมัย ตามท่ี สท.สุวรรณ ภูมิรัตน์ ฯ เสนอ 
 

- เห็นชอบการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 4 สมัย
ระยะเวลาของแต่ละสมัย ตามที่เสนอ ดังนี้ 
  - สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด
ระยะเวลา 30 วัน 
 - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 
ระยะเวลา  30 วัน 
 - สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 
ระยะเวลา 30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 
ระยะเวลา 30 วัน 
 

2. การก าหนดระยะเวลาของวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอบ้าง ขอเชิญท่าน สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน ์
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน  
  

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบ 
การก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมฯ ตามท่ี ส.ท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ ฯ เสนอ 
 

- เห็นชอบการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ดังนี้ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน  
 

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  
6.1 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
-ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ ข้อบังคับฯ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเจริญ  ซาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 
นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภา 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภา 
 

มติที่ประชุม 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพรมมินทร์  ค าฟู 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

 
พ.ศ. 2547  ข้อ 103 คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน 
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
  วันนี้จึงให้สมาชิกสภาฯ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยเสนอ
จ านวน 3 - 7 คน แล้วเสนอรายชื่อทีละคน มีผู้เสนอ 1 คน ผู้รับรอง 2 คน จนครบตาม
จ านวน 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเชิญ ท่านสท.เจริญ  ซาวค าเขต  
 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
จ านวน 5 คน 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ ท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์  
 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
จ านวน 3 คน 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
กรุณายกมือขึ้น 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ยกมือ จ านวน 2 คน 
 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 5 คน 
กรุณายกมือขึ้น 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ยกมือ จ านวน 5 คน 
 
 

- มติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 5 คน 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
ขอเชิญท่าน สท.พรมมินทร์  ค าฟู เสนอชื่อคณะกรรมการฯ 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.สุมะณา ปินตา                         
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

- ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่าน  
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นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายกาบ  มณีวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสุมะณา ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

-นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์  และ นายประเสริฐ  รีอนิทร์ รับรอง 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1                 
อีกหรือไม่ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

- มติเห็นชอบให้ นางสุมะณา  ปินตา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 1 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
ขอเชิญท่าน สท.กาบ  มณีวรรณ เสนอชื่อคณะกรรมการฯ 
  

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.ธีรพล  ฟ้าค าตัน                       
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

- ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่าน  
 

 

นายสมหมาย  จันตาค า   และ นายเจริญ  ซาวค าเขต รับรอง 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่ 2                 
อีกหรือไม่ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

- มติเห็นชอบให้ นายธีรพล  ฟ้าค าตัน เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม             
คนที่ 2 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
ขอเชิญท่าน สท.สุมะณา  ปินตา เสนอชื่อคณะกรรมการฯ 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอ ท่านสท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์                         
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

- ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่าน  
 
 

นายธีรพล  ฟ้าค าตัน  และ นายพรมมินทร์  ค าฟู รับรอง 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 อีก
หรือไม่ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม              
คนที่ 3 
  

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 
ขอเชิญท่าน สท.พงษ์พัฒน์  สุรินทร์ เสนอชื่อคณะกรรมการฯ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.เกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์                         
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
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นายชัยวัน  ค าเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

-ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่าน  
 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ และ นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์  รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4                 
อีกหรือไม่ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นายเกรียงศักดิ์ ลังกาพินธ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 4 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 
ขอเชิญท่าน สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ เสนอชื่อคณะกรรมการฯ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.พรมมินทร์  ค าฟู                         
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

-ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่าน  
 
 

นายเจริญ  ซาวค าเขต และ นางสุมะณา  ปินตา รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5         
อีกหรือไม่ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นายพรมมินทร์  ค าฟู เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
คนที่ 5 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะเก่ียวกับการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม อีกหรือไม ่ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมฯ 
 

-มติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 5 คน ดังนี้ 
1. นางสุมะณา  ปินตา 
2. นายธีรพล  ฟ้าค าตัน 
3. นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
4. นายเกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ 
5. นายพรมมินทร์  ค าฟู 
 

6.2 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
 ให้สมาชิกสภาฯ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยเสนอจ านวน 3 - 7 คน แล้วเสนอ
รายชื่อทีละคน มีผู้เสนอ 1 คน ผู้รับรอง 2 คน จนครบตามจ านวน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะเสนอ ขอเชิญ ท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์  
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
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นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายกาบ  มณีวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

มติที่ประชุม 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ ท่านสท.กาบ มณีวรรณ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ประกอบด้วย
คณะกรรมการจ านวน 3 คน 
 

-มติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 3 คน 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ขอเชิญท่าน สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.เจริญ  ซาวค าเขต                            
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

-ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่าน 
 
 

นายพรมมินทร์  ค าฟู  และ นายกาบ  มณีวรรณ 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มีการ
เสนอชื่อเพ่ิม) 
 

- มติเห็นชอบให้ นายเจริญ  ซาวค าเขต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ     
คนที่ 1 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ขอเชิญท่าน สท.พงษ์พัฒน์  สุรินทร์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์                            
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

- ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่าน 
 
 

นางสุมะณา  ปินตา และ นายเกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์  รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ (ไม่มีการ
เสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นายประเสริฐ  รีอินทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญ ติ                    
คนที่ 2 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ขอเชิญท่าน สท.เจริญ  ซาวค าเขต 
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นายเจริญ  ซาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระ ท่ี 7 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพรมมินทร์  ค าฟู 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

 
 

 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.กาบ  มณีวรรณ                            
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

-ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่าน 
 
 

นายสมหมาย  จันตาค า และ นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์  รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ (ไม่มีการ
เสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นายกาบ  มณีวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 

- มีท่านใดจะเสนอเก่ียวกับคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่  
ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
 

- มติเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
1.นายเจริญ   ซาวค าเขต  
2. นายประเสริฐ  รีอินทร์  
3. นายกาบ  มณีวรรณ 
 

- เรื่องอ่ืน ๆ 
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.สุวรรณ           
ภูมิรัตน์ 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมยินดีกับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานกัน ขอให้
พวกเราเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือพัฒนาเทศบาลของเราให้ดียิ่งขึ้นไป 
 

- ขอเชิญ ท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแสดงความยินดีกับประธานสภาเทศบาลคนใหม่ 
รองประธานสภาเทศบาลคนใหม่และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมงานกัน กระผมเห็น
ด้วยกับท่าน สท.สุวรรณ ภูมิรัตน์ อยากให้เรารวมกันเป็นหนึ่งเดียว ช่วยกันท างาน เพ่ือพ่ี
น้องประชาชนเทศบาลต าบลแม่ค า 
 

-ขอเชิญ ท่าน สท.พรมมินทร์  ค าฟู 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมนายพรมมินทร์  ค าฟู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นสมาชิกสภาฯ ครั้งแรก อยากจะให้สมาชิกสภาฯ คนเดิม                           
ท่านเลขาสภาฯ ให้ค าแนะน า ข้อชี้แนะต่าง ๆ เพราะเราได้มาท างานร่วมกัน เพ่ือพัฒนา
เทศบาลต าบลแม่ค าของเราต่อไป 
 
 




