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     รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
ครั้งแรก วันที่   ๗     เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
……………………………………………………………………………. 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายพรชัย  ฤกษ์มา        สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
๒. นายช านาญ ทุ่งฝนภูมิ      สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
๓. นายสุเพ็ญชัย ธิปมวล  สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
๔. นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์   สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
๕. นายบุญสี  ภายชัยภูม ิ สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
๖. นางไพพิชย์  สุระเสียง สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
๗. นางหนูแดง  บัวยั้ง  สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
๘. นายประมวล  โหระสิงห์        สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
๙. นายเทียนชัย   ค ามุล  สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
๑๐. นายวัชศิลป์    วงศ์ปัญญา สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
๑๑. นายสมัย    ยันสูงเนิน สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
๑๒. นายแสงจันทร์   ค าโคตรศูนย์ สมาชิกสภา    เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

ผู้ไม่มาประชุม       ไม่มี 
ผุ้เข้าร่วมประชุม ๑. นายก าธร   วิเชฏฐพงษ์     นายอ าเภอทุ่งฝน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัด) 
                     ๒. นางอุไรวรรณ  วิเชียรเครือ      รักษาการ ปลัดเทศบาล 
                     ๓. นายสนอง    ปานเชียงวงษ์      นายกเทศมนตรี 
                     ๔. นายไพบูลย์  ภูศรีสม    ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งฝน 
                     ๕. นายบุญเมือง   สุขสบาย รองนายกเทศมนตรี 
  ๖. นายประเวศ  ฤาชากุล  รองนายกเทศมนตรี 
ผู้สังเกตการณ์ประชุม    ผู้ปกครองท้องที่  ผู้น าชุมชน  จ านวน  ๗   คน 
 

 
 

  เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๑๙   น.  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน พร้อมทีป่ระชุม จ านวน 12 ท่าน 
รักษาการ ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งฝน/เลขานุการสภาฯ  ได้ให้สัญญาณการเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมและพร้อมประชุม 
รักษาการปลัดเทศบาลต าบลทุ่งฝน ตรวจสอบองค์ประชุมครบองค์ประชุม นายอ าเภอทุ่งฝน ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานได้เดินทางมาถึงห้องประชุม เริ่มการประชุม  
 
นางอุไรวรรณ  วิเชียรเครือ          กล่าว/น าเรียนประธาน 
ท าหน้าที่เลขานุการฯชั่วคราว       เรียน นายก าธร วิเชฏฐพงศ์ นายอ าเภอทุ่งฝน และท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ 
    วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งแรก  ดิฉันรักษาการปลัดเทศบาลฯ  
                                          ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯชั่วคราว ขอน าเรียนต่อท่านประธานสภาและสมาชิกสภา   
                                          ทุกท่าน ได้ทราบดังนี้ 



๒ 

 

 

 

     
    - เทศบาลต าบลทุ่งฝนได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน และ
    นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งฝน ในวันที่ 28 มีนาคม 2564   
    - ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือแจ้งดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
    หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (อด) 0002/ว131 
    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
    ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
    โดยประกาศฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน จ านวน 6 คน  
    - ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือแจ้งดังนี้ 
    ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
    หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (อด) 0002/ว133 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
    ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
    โดยประกาศฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน จ านวน 6 คน
    และประกาศฯ  เรื่องผลการเลือกตั้งนายกฯ จ านวน 1 คน คือ.. 
    นายสนอง  ปานเชียงวงศ์  
             เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในการเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
    ครั้งแรก 
    - อ าเภอทุ่งฝนได้มีหนังสือแจ้งการเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
     ในวันที่ ๗ เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2564 สมาชิกสภาฯ จึงได้พร้อมที่ประชุมในวันนี้ 
 
    พระราชบญัญตัแิละระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง 
    - ตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่14)  
    พ.ศ. 2562 มาตรา 24 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาล  
    ครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
    ให้ที่ประชุม เลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล  
    - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 
    แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
    ข้อ 6 ภายหลัง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวนแล้ว 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอ าเภอ  
    ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลต้องก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุม 
    สภาท้องถิ่น ครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ก าหนด 
    ตามระเบียบฯข้อ 7 สรุปเมื่อประธานฯ เปิดประชุมเรียบร้อยแล้วให้ปลัดองค์กร 
    ปกครอง ส่วนท้องถิ่นเปน็เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
    - เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบยีบฯ ดังกล่าว   



๓ 

 

 

 

     ดิฉนัจึงขอปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล 
    ชั่วคราว ในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ในวันนี้ 
    - ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน พร้อมที่ห้องประชุม จ านวน 12 ท่าน ครบ
    ทุกท่าน และครบองค์ประชุม กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชา 
    พระรัตนตรัย เพ่ือเป็นสิริมงคลในการประชุม ครั้งแรก และเรียนเชิญท่านประธาน  
    บนที่นั่งโต๊ะประธานฯ กล่าวให้โอวาท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน อ่านประกาศ
    และเปิดการประชุมเป็นล าดับต่อไป  
                                        - นายก าธร วิเชฏฐพงศ์ นายอ าเภอทุ่งฝน ประธานฯได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    เรียบร้อยแล้ว ประจ าที่นั่งโต๊ะประธานฯ ด าเนินการเป็นประธานฯ เปิดการประชุม
    สภาฯ 
ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องประธานแจง้ใหท้ราบ 
   นายก าธร วิเชฏฐพงศ์ นายอ าเภอทุ่งฝน 
   - แจ้ง และให้โอวาท อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ครั้งแรกและ 
   กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนลุกขึ้นยืนตรง แสดงการเคารพเรียบร้อยแล้วนั่งลง 
     
ระเบยีบวาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีเ่ลว้ 
   ไม่มี (เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก) 
 
ที่ประชุม   - ทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องทีต่้องพจิารณา 
   3.1. การเลอืกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ 
   3.2. การก าหนดจ านวนสมยัประชมุสามญัประจ าปรีะยะเวลาและวนัเริ่มตน้การประชมุ 
                  สมยัประชมุ สมยัสามญัประจ าปขีองแตล่ะสมยัในปนีัน้มกี าหนดกีว่นัประจ าป ีพ.ศ.  
                  2564 
   3.3. การก าหนดวนัเริม่ประชมุสมยัประชมุสามญัประจ าปสีมัยแรกของปีถดัไป  
          และมีก าหนดกีว่นัประจ าป ีพ.ศ.2565 
   3.4. การเลอืกคณะกรรมการสามญัสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
          1). การเลอืกคณะกรรมการจดัระเบียบวาระการประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
          2). การเลอืกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
 
   3.1. การเลอืกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ 
ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการฯ  ตามหัวข้อ 3.1 ได้ก าหนดการเลือกไว้ 3 ต าแหน่งจะขอด าเนินการในการเลือก 
ชั่วคราว       ตามล าดับดังนี้  
      1. การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
      2. การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
      3. การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 



๔ 

 

 

 

      3.1 การเลือกประธานสภาฯ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
      แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาฯ 
    
   ในการเลือกตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ขออธิบายชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวช้องได้ทราบ 
    
   - ตามระเบียบฯ ได้ก าหนดให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในที่ ประชุมสถา
   ท้องถิ่นคราวนั้นในครั้งนี้คือสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวหาก
   สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุที่มากท่ีสุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวให้เชิญสมาชิกสภา
   ท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น 
   ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่น 
                               ปฏญิาณ ตนตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือก 
                               ประธานสภาท้องถิ่น 
   -ได้ตรวจสอบอายุสมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้วผู้ที่มีอายุสูงสุดคือ         
   นายบญุส ีภายชยัภมูิ  เกดิวนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2500  อายปุจัจุบนั 64 ปี  
                               ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนที่มีอายุเท่ากันดังนั้นจึงไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ในกรณีที ่  
                                มสีมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคนใช้วิธีจับฉลาก จึงสอบถามนายบุญสี   
   ภายชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว นายบุญสี  ภายชยัภูมิ  
   สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 จะขัดข้องหรือไม่ 
   นายบญุล ี ภายชยัภมูิ สมาชกิสภาฯ เขตเลือกตัง้ที ่1   ไมข่ดัข้องครับ   
   ตามระเบียบข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบข้อ 19 (4)  
   เชิญประธานสภาท้องถิ่น ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นกระผมจึงขอเรียนเชิญนายบุญสี   
   ภายชัยภูมิ  ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ชัวคราวและเรียนเชิญท่านด้านหน้า เพ่ือ 
   ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.  
   2562 มาตรา 17 และระเบียบข้อ 7 (เมื่อ นายบุญลี  ภายชัยภูมิ  ประจ าด้านหน้า 
   เรียบร้อยแล้ว) ขอเรียนเชิญ นายบุญสี  ภายชัยภูมิ  ประธานสภาฯ ชั่วคราวได้ ท า 
   หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน 
    ประธานสภาเทศบาลฯ ชัว่คราวและสมาชกิสภาเทศบาลฯกลา่วค าปฏญิาณ 
    “ ขา้พเจา้ นาย/นาง (ชื่อ - สกลุ) สมาชกิสภาฯ เขตเลือกตั้งที.่...  
   จะรกัษาไว ้และปฏบิตัิตามซึง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทัง้จะซื่อสตัย์  
            สจุรติ และปฏบิตัหินา้ที่ เพือ่ประโยชน์ของท้องถิน่ (การกล่าวค าปฏิญาณตนได้เสร็จ 
   สิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ นั่งประจ าโต๊ะประธานฯ และสมาชิกสภาฯนั่งประจ า 
   ทีน่ั่ง)  
 
 
 
 



๕ 

 

 

 

 
นายบญุส ี ภายชยัภมูิ   กระผมนายบญุส ี ภายชยัภมู ิ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประธานสภาฯชั่วคราว 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอขอบคุณทุกท่านในการได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติและระเบียบฯ
   ก าหนดจะท าหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราวจนสิ้นสุดการเลอืกประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว 
   ก่อนจะด าเนินการเลือกประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้วครบองค์ประชุมฯ 
   และขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อธิบายชี้แจงข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกประธานสภาฯ 
   ให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 
                            - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 
                               ปลดัเทศบาลเลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงอธิบาย 
   พระราชบัญญัติข้อระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกประธานสภาฯ ดังนี้ 
       
      ๑) ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิ่น พ.ศ.  
      2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2554 
      ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
      สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  
                การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภา 
       ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิก
       สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
       เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
       สภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
       เลือก ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ได้
       คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
       วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39  มาใช้บังคับโดย 
       อนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ 
       คะแนน  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ระชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 
         เท่ากับตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลังหากตกลงกันไม่ได้ให้ 
       ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก  
       ชนิด ส ีและขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความ
        ว่า “ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า 
        “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
        ตามข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตาม 
        ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณีด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการ
        เลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานสภาท้องถิ่นที่รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่
        ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 
 
                                     
 
 



๖ 

 

 

 

                                      ข้อ 10 ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
         (2) ส าหรับเทศบาลเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 
         ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
         ท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้
    นั้นได้รับเลือก 
    ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้นให้น าความในข้อ 62 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย
    อนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
    จึงเสนอต่อสภาฯ เพ่ือประกอบพิจารณา 
 

นายบญุส ี ภายชยัภมู ิ  - กล่าว 
ประธานสภาฯ/ชั่วคราว  ส าหรับพระราชบัญญัติและระเบียบฯ เกี่ยวข้องเลขานุการสภาฯ ได้น าเสนอต่อที่
    ประชุมเรียบร้อยแล้วมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยขอให้น าเสนอ
    ต่อที่ประชุมได้ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายบญุส ี ภายชยัภมู ิ  - กลา่ว 
ประธานสภาฯ/ชั่วคราว  ที่ประชุมไม่มีการน าเสนอล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกประธานสภาเทศบาล 
    ต าบลทุ่งฝน สมาชิกสภาฯ ขอให้น าเสนอต่อที่ประชุม โดยการน าเสนอจะต้องมี 
    ผู้รับรองจ านวน 2 คนขอให้น าเสนอได้ 
 

นายพรชัย ฤกษ์มา  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ    กระผมนายพรชัย  ฤกษ์มา สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
เขตเลือกตั้งที่ ๑   ขอเสนอ 
    นายประมวล   โหระสิงห์ สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    เป็นประธานสภาเทศบาลฯ  
    ผูร้บัรอง 1.  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 
           กระผมนายช านาญ  ทุ่งฝนภูม ิสมาชิกสภาฯ   
           เขตเลือกตั้งที่  ๑ ขอรับรอง 
               2. .  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 
            กระผมนายสมัย  ยันสูงเนิน  สมาชิกสภาฯ   
                     เขตเลือกตั้งที่  ๒ ขอรับรอง 
ที่ประชุม   - ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม 
นายบญุส ี ภายชยัภมู ิ - สรุปการน าเสนอ 
ประธานสภาฯ/ชั่วคราว การเลือกประธานสภาฯ ดังนี้ 
   ผู้เสนอ นายพรชัย  ฤกษ์มา      สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่๑   
            เสนอ   นายประมวล   โหระสิงห์  สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่๒ เป็นประธานสภาฯ 
  ผู้รับรอง 1. นายช านาญ ทุ่งฝนภูมิ  สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่ ๑ รับรอง 
    2. นายสมัย  ยันสูงเนิน  สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๒  รับรอง 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 



๗ 

 

 

 

 
นายบญุส ี ภายชยัภมู ิ ทีป่ระชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมถือว่ามีผู้เสนอเพียง 1 ท่าน และเป็นผู้ที่ได้รับการ 
ประธานสภาฯ/ชั่วคราว เลือกประธานสภาฯ โดยไม่ต้องลงมติเป็นไปตามระเบียบข้อ 14 
   กระผมขอประกาศต่อที่ประชุมผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ  นายประมวล  โหระสิงห์ 
   สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๒  ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

นายบญุส ี ภายชยัภมู ิ - กล่าว 
ประธานสภาฯ/ชั่วคราว ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีการเลือกตั้งประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 9 
   ตามข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 
   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณีด าเนินการแตง่ตั้งทันทีเมื่อการเลือก 
   ประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานสภาท้องถิ่นที่รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่
   ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 
   - ดังนั้นเมื่อการเลือกประธานสภาเทศบาลฯ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 8
   ของระเบียบฯ และเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบข้อ 9 ขอให้เลขานุการสภาฯได้ด าเนินการงานธุรการ
   ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอการแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลฯ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
   ระเบียบฯ 
   - เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วให้ประธานสภาฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานใน 
   ประชุมสภาฯ ต่อไป ส าหรับประธานสภาฯ ชั่วคราวก็จะพันจากต าแหน่งตามระเบียบข้อ 10 
    - ในระหว่างการด าเนินการจะขอพักการประชุมก่อนเพ่ือรอการด าเนินงานตามระบียบฯ ข้อ 9 
   ขอพักการประชุมและขอนัดการประชุมเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วภายหลังการแต่งตั้ง 
   ประธานสภาฯ แล้วการประชุมต่อไปให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนที่ 
   ได้รับเลือกท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนต่อไป 
   .................................... ขอพกัการประชมุ .........................  
 
ที่ประชุม  - รบัทราบ 
 
   เมื่อเวลา   ๑๓.๕๐ น. เลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการงานธุรการการเสนอแต่งตั้ง 
   ประธานสภาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมครบตาม
   จ านวนหรือครบองค์ประชุมจึงได้ให้สัญญาณเข้าประชุมสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมพร้อมกัน  
   ครบ 12 ท่าน เลขานุการสภาฯ จ านวน 1 ท่าน รวมจ านวน 13 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
   พร้อมจึงเรียนเชิญประธานสภาฯที่ได้รับการแต่งตั้งนั่งประจ าโต๊ะประชุมของประธานสภาฯ 
   เพ่ือด าเนินการประชุมต่อไป ประธานสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครบองค์ประชุมจึงได้ 
   ด าเนินการประชุม นายประมวล  โหระสิงห์ ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุมเริ่มการประชุม    
 

 



๘ 

 

 

 

นายประมวล  โหระสิงห์ กล่าว 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้เลือกกระผมเป็นประธานสภาฯ ผมจะปฏิบัติหน้าที่
   ตามค าปฏิญาณตนที่ได้กล่าวไว้และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบกฎหมายหนังสือสั่ง
   การอ่ืนๆ ตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลัก ๓ ร. คือ 
                               รอบรู้  รวดเร็ว  รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สุขของชาวเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
   - ในล าดับต่อไปจะขอด าเนินการประชุมตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้โดยในหัวข้อ 3.1 ได้เลือก
   ประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้วล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกรองประธานสภาฯ 
   2.การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
   ก่อนด าเนินการเลือกรองประธานสภาฯ จะขอให้เลขานุการสภาฯได้อธิบายพระราชบัญญัติ
   และระเบียบฯที่เก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

                เลขานุการฯ  เรยีนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 
       ส าหรับพระราชบัญญัติและระเบียบที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 
       1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
       มาตรา 21 ..... 
       รองประธานสภาเทศบาลมีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลใน 
       เมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มาตรา 24 ผู้ว่าราชการ
       จังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 15 วัน 
       นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล          
       และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลฯ 
       2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยข้อบังคบัการประชมุสภาท้องถิน่ พ.ศ.  
       2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 
       ข้อ 11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
       เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาที่ประชุม เกี่ยวกับการประชุม
       สมัยสามัญ  
   - ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
   ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วน
   ต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 
   ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกรณีท่ี
     กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่น
   ได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง ก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภา
   ท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 
   ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ 
   สภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ 
   ถือว่านั้นได้รับเลือก 
   ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็น 
   อ านาจ หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่น 
   มอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 
   ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ 



๙ 

 

 

 

   หน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้ น าความในข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับ 
   โดยอนุโลม กรณีท่ีสภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้รอง 
   ประธานสภาท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามล าดับ  
   จึงเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

 
ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ได้อธิบายพระราชบัญญัติและระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้วมีสมาชิก
   สภาฯ ท่านใดจะน าเสนอหรือสอบถามในเรื่องที่เลขานุการสภาฯ ได้น าเสนอ ขอให้เสนอได้ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 

ประธานสภา           ที่ประชุมไม่มี ต่อไปจะเป็นการเลือกรองประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
              ได้น าเสนอได้ 
 
   การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
   ผู้เสนอ 
นางหนูแดง  บัวยั้ง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางหนูแดง  บัวยั้ง 
เขตเลือกตั้งที่ ๒  - สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่  ๒ ขอน าเสนอนายแสงจันทร์ ค าโคตรศูนย์ 
   สมาชิกเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่  ๒ เป็นรองประธานสภาเทศบาลฯ 
   ผู้รับรอง 
1) นายวัชศิลป์ วงศ์ปัญญา น าเสนอ 
สมาชิกสภาฯ   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 
เขตเลือกตั้ง ๒  กระผม นายวัชศิลป์  วงศ์ปัญญา 
   - สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่  ๒ รับรอง 
 

2) นางไพพิชย์ สุระเสียง น าเสนอ 
สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 
เขตเลือกตั้ง  ๑  ดิฉัน  นางไพพิชย์  สุระเสียง 
   - สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่  ๑ ขอรับรอง 
ที่ประชุม  ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม 
    
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมมีการน าเสนอเพียง 1 ท่าน ถือว่าทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ
   จึงไม่ต้องลงมติตามระเบียบข้อ 14 ขอประกาศต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ผู้ได้รับการเลือก
   เป็นรองประธานสภาเทศาบาลฯ คือ นายแสงจันทร์  ค าโคตรศูนย์ 
                               สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่  ๒ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 



๑๐ 

 

 

 

ประธานสภาฯ     ในล าดับต่อไปขอเรียนเชิญรองประธานสภาฯ ที่ได้รับการเลือกต้ังได้กล่าวต่อที่ประชุม        
                      ทีไ่ด้รับการเลือกเป็นรองประธานสภาฯ  
 
นายแสงจันทร์ ต าโคตรศูนย์ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  
รองประธานสภาฯ กระผมนายแสงจันทร์  ค าโคตรศูนย์ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่  ๒  ได้รับการเลือกเป็นรอง 
   ปรธานสภาฯต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกเป็น 
   รองประธานสภาฯ กระผม จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวปฏิญาณตนต่อสภาฯ ไว้ 
                               และจะปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ ขอบคุณทุกท่าน 
  
ประธานสภาฯ  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลฯ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วส าหรับรองประธานสภาฯ 
   จะต้องเสนอแต่งตั้งต่อผู้ว่าราชการเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรา 20 ระเบยีบข้อ 11 
   จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบในล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลฯ  
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
   3.การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
 
ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน เพื่อท าหน้าที่ 
   เลขานุการเทศบาลต าบลทุ่งฝน เมื่อได้มีการเลือกเลขานุการเทศบาลต าบลทุ่งฝน  
   เรียบร้อยแล้ว ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง   
   รายละเอียดก่อนการเลือก ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนชั่วคราวได้อธิบาย  
   ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
เลขานุการชั่วคราว  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 
                                ขอน าเสนออธิบายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องด าเนินการในการประชุมสภาฯ      
                                ครั้งนี้มีดังนี้ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   ข้อ 11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
   เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาท่ีประชุมเกี่ยวกับการ 
   ประชุมสมัยสามัญ  

   ข้อ ๑3 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น  
   ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
   (ส าหรับระเบียบข้อนี้จะด าเนินการเหมือนการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ) 
   ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ 
   สภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือ 
   ว่านั้นได้รับเลือก 



๑๑ 

 

 

 

   ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้  
   ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
   ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
   (2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง 
   ปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
   (3) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
   (4) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
   (5) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
   (6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อ 
   ได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
   (7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
   (8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
   (9) หน้าที่อื่นตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอื่นตามท่ีประธานสภา 
   ท้องถิ่นมอบหมาย 
   - ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือ 
   อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิก 
   สภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง 
   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้น าความ 
   ในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้ 
   กระท าด้วยวิธีการยกมือ จึงแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบประกอบการพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯได้น าเสนอเรียบร้อยแล้วมีสมาชิกสภาฯ ฯท่านใด 
               จะน าเสนอหรือมีข้อสงสัยจะน าเสนอสอบถามขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้  
ที่ประชุม     -  ไม่มี 
     

ประธานสภาฯ  ที่ประชุมไม่มีล าดับต่อไปจะขอด าเนินการ ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
              ได้น าเสนอการเลือกเลขานุการสภาฯได้ 
 
   การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 

   ผู้เสนอ 
นายเทียนชัย  ค ามุล เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน กระผม นายเทียนชัย  ค ามุล 
                               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ  
   นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่  ๑ เป็นเลขานุการ 
                               สภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
   ผู้รับรอง   1. นายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๑ /รับรอง 
      2. นายสมัย  ยันสูงเนิน สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่๒   /รับรอง 

ที่ประชุม   -  ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม 



๑๒ 

 

 

 

    
ประธานสภาฯ  ทีป่ระชุม ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมมีการน าเสนอ เพียง 1 ท่านคือ  
   ค าพวง  จันทร์ประทักษ์ สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๑ เป็นเลขานุการสภาฯ  
   ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 14  
   ขอประกาศต่อที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ได้รับการเลือกเป็น 
   เลขานุการสภาฯ คือ นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์ สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
   และขอให้เลขานุการสภาฯ ที่ได้รับการเลือกต้ังท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ต่อไป 
             ขอให้เลขานุการสภาฯคนใหม ่ได้กล่าวต่อที่ประชุมทีไ่ดร้ับการเลือกต้ังเป็นเลขานุการสภา 
 
 
 

นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ  ดิฉัน นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์  เลขานุการสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้น าเสนอ 
  ต่อที่ประชุมในการเลือกเลขานุการสภาฯ กระผม/ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวค า  
  ปฏิญานตนไว้ และปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนดไว้ขอขอบคุณทุกท่าน 
 
นายประมวล  โหระสิงห์  เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้เลือกเป็นเลขานุการสภาฯ และพร้อมปฏิบัติงาน
ประธานสภาฯ  ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อจากเลขานุการสภาฯ  
   ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
  
   3.2. การก าหนดจ านวนสมยัประชมุสามญัประจ าปรีะยะเวลาและวนัเริ่มตน้การประชมุ 
           สมยัประชมุ สมยัสามัญประจ าปีของแตล่ะสมยัในปนีัน้มีก าหนดกีว่นัประจ าป ีพ.ศ. 2564  
ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนด สมัยประชุมสภา 
   เทศบาลต าบลทุ่งฝนตามพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2562 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 
   ที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ก าหนดไว้ดังนี้  
   มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม สามัญสี่สมัย สมัยประชุม สามัญครั้งแรก และ 
   วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด 
   - สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย  
   เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งรายละเอียด 
   ยังมีระเบียบที่เก่ียวข้องอีกขอให้เลขานุการสภาฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ิมเติม 
   เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
เลขานกุารสภาฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ที่เคารพ  
      ขอน าเสนอพระราชบัญญัติระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  
   1). ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.  
   ๒๕๖๒  มาตรา๒๔ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยสมัยประชุมสามัญครั้งแรก 
  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด สมัยประชุมสามัญสมัย  



๑๓ 

 

 

 

  หนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต  
  จากผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ ๒๑  การก าหนดสมัย ประชุมสมัยประจ าปี
   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวัน 
   เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยประชุม 
   สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม  
   สามัญประจ าปี  สมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดย 
   อนุโลมเมื่อและข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย 
   สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ 
   ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนด 
   กี่วัน  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด  
   ดังนั้นใน การประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน  ครั้งแรก  ในวันนี้ จึงจะต้องก าหนด 
   สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน ๔ สมัย และปีถัดไปคือ 
   สมัยแรก/สมัยที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖5  จึงเสนอเพ่ือพิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  
   สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 และปีถัดไปคือ สมัยแรก ปี พ.ศ. ๒๕๖5  
   เพ่ือพิจารณา 
 

ประธานสภา           - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้น าเสนอพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ  
            ที่เก่ียวข้องจึงจะปรึกษาหารือในที่ประชุมต่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือก าหนดสมัย 
   ประชุมสภาฯ  แยกเป็น 2 หัวข้อ หัวข้อที่ 1 การพิจารณาก าหนดสมัยประจ าสมัยสามัญ 
   ประจ าปีจ านวน ๔ สมัย  
   โดยให้น าเสนอทีละสมัยประชุมจนครบเช่น สมัยที่ ๑ สมาชิกสภาจะเสนออย่างไรโดยมีผู้ 
   รับรอง 2 คน อนุโลมใช้ตามระเบียบฯ  การเลือกประธานสภาฯ ถ้ามีการน าเสนอในสมัยแรก
   หรือ สมัยที่ ๑ หลายคนหลายประเด็นจะขอมติที่ประชุม ถ้ามีประเด็นเดียวถือว่าเห็นชอบด้วย
   ไม่ต้องลงมติโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔ และข้อ 80 
   น าเสนอไปเรื่อยๆจนครบตามที่ก าหนด เพ่ือให้ครบตามพระราชบัญญัติและระเบียบฯ  
   ที่เก่ียวข้อง และปรึกษาหารือการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญปีถัดไปคือสมัยแรก/สมัยที่ ๑ 
   ปีพ.ศ. ๒๕๖5 เป็นหัวข้อที่ 2 ส าหรับด าเนินการตามพระราชบัญญัติและตามระเบียบระทรวง
   มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ โดยอนุโลม ดังกล่าวตามท่ี เลขานุการสภาฯ ได้ 
   น าเสนอเหมือนการเลือกสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี และประธานสภาฯได้น าเสนอ
   เพ่ือปรึกษาหารือตลอดทั้งการลงมติตามระเบียบฯ  
   ข้อ 73 (1) และข้อ 74 (๓) และด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๑4 และข้อ ๘๐ โดยอนุโลม 
     มีสมาชิกสภาท่านใดน าเสนอหรืออภิปรายหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนขอให้น าเสนอ 
   ต่อที่ประชุมได้ 



๑๔ 

 

 

 

 

สมาชิกสภาฯ/ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
นายประมวล โหระสิงห์ - ที่ประชุมไม่มีถือว่าให้ความเห็นชอบตามระเบียบฯ และตามท่ีปรึกษาและน าเสนอ                
ประธานสภาฯ  โดยไม่ต้องลงมติต่อไปจะด าเนินการตามล าดับที่ก าหนดไว้โดยพิจารณาในหัวข้อที่ 1  
   ก่อน ขอให้สมาชิกสภาฯ น าเสนอ 

   1.การก าหนดการประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน สมยั สามัญ ประจ าป ีพ.ศ.2564 
   จ านวน  4 สมยั 
   1) สมยัสามญั สมยัที ่1 ประจ าป ีพ.ศ.2564 
   ผูเ้สนอ 
นายสมัย  ยันสูงเนิน - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนที่เคารพ    
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กระผมนายสมัย  ยันสูงเนิน  สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่  ๒ ในการก าหนด  
  สมัยประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ เสนอดังนี้ 
   เสนอ เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม เริ่มวันที่16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่เดือน  
   ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รวม  จ านวน  ๓๐  วัน 
 

นายประมวล โหระสิงห์  - ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  1) นายพรชัย  ฤกษ์มา       สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่  ๑ ขอรับรอง 
   2) นางหนูแดง   บัวยั้ง      สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที ่  ๒   ขอรับรอง 
 

นายประมวล  โหระสิงห์  -ในการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีก
ประธานสภาฯ  หรือไม่ 
 
 

สมาชิกสภาฯ/ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายประมวล  โหระสิงห์ - สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน  ไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิมเติมหรือมีความคิดเห็น 
ประธานสภาฯ  เป็นอย่างอ่ืน  มีการน าเสนอเพียง ๑ ท่าน  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่  
   ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีก าหนด ๓๐ วัน  ถือว่าที่ประชุมให้ 
   ความเห็นชอบ  ไม่ต้องลงมติ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 

   ๒) สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.2564 
นายประมวล  โหระสิงห์ -ต่อไปจะเป็นการน าเสนอการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ขอให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  น าเสนอได้ 
 
 
 



๑๕ 

 

 

 

 
                               ผู้เสนอ 

นางไพพิชย์ สุระเสียง - เสนอ  เดือน สิงหาคม  - กันยายน ๒๕๖๔  วันที่ 3 เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔   
สมาชิกสภาฯ เขต  ๑ ถึงวันที่ 1 เดือน กันยายน 2564 มีก าหนด ๓๐ วัน 
  

นายประมวล  โหระสิงห์     ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  1) นายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล             สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่  ๑  ขอรับรอง    
   2) นายเทียนชัย   ค ามุล              สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่   ๒  ขอรับรอง   
 นายประมวล  โหระสิงห์ -ในการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 มีท่านใดจะน าเสนออีก 
ประธานสภาฯ  หรือไม่  
 

สมาชิกสภาฯ/ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายประมวล  โหระสิงห์ -ถ้าไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิมเติมอีก  มีการน าเสนอเพียงท่านเดียว  ประเด็นเดียว 
ประธานสภาฯ  ไม่มีสมาชิกสภาฯ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนถือว่าที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ   
   โดยไม่ต้องมีการลงมติ   
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

   ๓) สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.2564 
นายประมวล  โหระสิงห์ - ต่อไปจะเป็นการน าเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  น าเสนอได้ 
   ผู้เสนอ 
 

นายช านาญ ทุ่งฝนภูมิ  - เสนอ  เดือน ตุลาคม ๒๕๖4  วันที่ ๑ –๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖4  มีก าหนด ๓๐ วัน 
สมาชิกสภาฯ เขต  ๑   
 

นายประมวล  โหระสิงห์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  1) นายพรชัย  ฤกษ์มา                      สมาชิกสภาฯ เขต  ๑  ขอรับรอง   
   2) นายวัชศิลป์  วงศ์ปัญญา                สมาชิกสภาฯ เขต   ๒ ขอรับรอง 
 
นายประมวล  โหระสิงห์  ที่ประชุมมีการเสนอ ๑ ท่าน วันที่๑ – ๓๐ เดือนตุลาคม 2564   มีก าหนด ๓๐ วัน 
สมาชิกประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
 

สมาชิกสภาฯ/ที่ประชุม  - ไม่มี 
 

นายประมวล   โหระสิงห์     -ถ้าไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิมเติมอีก  หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนมีการเสนอ 
ประธานสภาฯ   เพียงประเด็นเดียว  ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ 
 
 

สมาชกิสภา/ทีป่ระชมุ  - รับทราบ 
 
 
 



๑๖ 

 

 

 

 
    ๔) สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.2564 
นายประมวล  โหระสิงห์     -ต่อไปจะเป็นการน าเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ 
ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกสภาฯ  น าเสนอได้ 
    ผู้เสนอ 
 

นายพรชัย  ฤกษ์มา  - เสนอ  เดือน ธันวาคม ๒๕๖4  วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖4  มีก าหนด ๓๐ วัน 
สมาชิกสภาฯ เขต  ๑    

นายประมวล  โหระสิงห์  - ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ   1) นายสเุพญ็ชยั  ธปิมวล                   สมาชิกสภาฯ เขต  ๑  ขอรับรอง    

    2) นายเทียนชัย   ค ามุล                     สมาชิกสภาฯ เขต  ๒  ขอรับรอง   
 

นายประมวล  โหระสิงห์    -ในการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ มีท่านใดจะน าเสนออีกหรือไม่
ประธานสภาฯ  
 
 

สมาชิกสภาฯ/ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
 

นายประมวล  โหระสิงห์   - ถ้าไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิมเติมอีก  หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน มีการน าเสนอ 
ประธานสภาฯ   เพียงท่านเดียว ประเด็นเดียวถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  โดยไม่ต้องมีการลงมติ
   

สมาชกิสภาฯ/ทีป่ระชมุ  - รับทราบ 
 

นายประมวล  โหระสิงห์  - การก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2564 สมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ   ได้น าเสนอเรียบร้อยแล้ว ครบ ๔ สมัยขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปอีกครั้ง 
 

นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์ - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝนที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ   สรุปการก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  จ านวน ๔ สมัย
    ดังนี้ 
    ๑) สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 
    2564 ถึงวันที่เดือน ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รวม  ๓๐  วัน 
    ๒) สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  เดือน สิงหาคม – กันยายน  ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน สิงหาคม 
    ถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  รวม ๓๐ วัน 
    ๓) สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  เดือน ตุลาคม   ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  เดือน ตุลาคม  
    พ.ศ. ๒๕๖4  รวม ๓๐ วัน 
    ๔) สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖4   
    รวม  ๓๐  วัน 
    จึงสรุปน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

 

 
นายประมวล  โหระสิงห์  การน าเสนอสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน สมัย สามัญ ประจ าปี  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2564  ได้มีการน าเสนอเรียบร้อยแล้ว  ครบ 4 สมัย 

     - ขอประกาศต่อที่ประชุมการก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  
    จ านวน ๔ สมัย  ดังนี้ 
    ๑) สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 
    2564 ถึงวันที่เดือน ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2564   รวม  ๓๐  วัน 
    ๒) สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  เดือน สิงหาคม – กันยายน  ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน สิงหาคม 
    ถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  รวม ๓๐ วัน 
    ๓) สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  เดือน ตุลาคม   ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  เดือน ตุลาคม  
    พ.ศ. ๒๕๖4  รวม ๓๐ วัน 
    ๔) สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖4   
    รวม  ๓๐  วัน 
 

สมาชกิสภาฯ/ทีป่ระชมุ  - รับทราบ 
 

    2. การก าหนดวนัเริ่มประชมุสมัยประชมุสามัญประจ าปสีมัยแรกของปีถดัไป 
    และมกี าหนดกีว่นัประจ าป ีพ.ศ. 2565 
     

นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2547 ข้อ 11 (2)  ส าหรบัเทศบาลให้สภาเทศบาล 
    ก าหนดว่าการประชุมสมัย สามัญ ประจ าปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปี
    นั้นมีก าหนดกีว่ัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 
    ถัดไปและก าหนดกี่วันและตามระเบียบฯข้อ 21 
    - เมื่อพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2547 ข้อ 11 (2)   
    เมื่อสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย สามัญ ประจ าปี 2564 
    เรียบร้อยแล้วจะด าเนินก าหนด การประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน สมัยแรก/ 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 วันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลา ไว้ด้วย 
    ข้อระเบียบฯ เลขานุการสภาฯ ได้น าเสนอเรียบร้อยแล้วในการก าหนดสมัยสามัญ
    ประจ าพ.ศ. 2564  ดังนั้นสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน จะต้องด าเนินการพิจารณาให้
    ความเห็นชอบการก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก/สมัยที่ 1 ประจ าปี  
    พ.ศ. ๒๕๖5 (คือปีถัดไป) จึงปรึกษาหารือต่อที่ประชุม ในการด าเนินการจะอนุโลมใช้
    วิธีการน าเสนอการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
    เหมือนการก าหนดการประชุมสมัย สามัญ ประจ าปี 2564 ตาม ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง 
    หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอให้น าเสนอต่อที่
    ประชุมได้ 
 
 



๑๘ 

 

 

 

 
ที่ประชุม  - ไม่มีการน าเสนอถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
   3.3 การก าหนดการประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน สมยั สามญัครัง้แรก/  
   สมัยที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2565   
นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การก าหนดการประชุมสภาเทศบาล 
   สมัยแรก/สมัยสามัญ สมัยที่ 1 และวันเริ่มประชุมระยะเวลาการประชุมปี พ.ศ. 2565  
   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้น าเสนอต่อที่ประชุมได้ 
    
นายสมัย  ยันสูงเนิน เรียนประธาสภาที่เคารพ /สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายสมัย  ยันสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอดังนี้ 
เขตเลือกตั้งที่   ๒  
   การก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน สมัย สามัญครั้งแรก/ สมัยที่ 1  
   ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   ก าหนดเดือน กุมภาพันธ์ 
   ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
   ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
   รวมจ านวน  30 วัน 
 
นายประมวล  โหระสิงห์ - ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาฯ  1) นายบุญสี  ภายชัยภูมิ                    สมาชิกสภาฯ เขตเลือกต้ังที่  ๑ รับรอง 
   2) นายเทียนชัย   ค ามุล                     สมาชิกสภาฯ เขตเลือกต้ังที่  ๒ รับรอง 
 
ที่ประชุม   -  ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม 
นายประมวล   โหระสิงห์ - กล่าว 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุม ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมมีการน าเสนอ เพียง 1 ท่าน ประเด็นเดียวหรือห้วง 
   เดียวคือ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565  
   ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ ขอประกาศต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   ทุ่งฝน ดังนี้ 
   - การก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน สมัยสามัญ สมัยแรกสมัยที่ 1  
   ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันเริ่มประชุม ก าหนด เดือน กุมภาพันธ์  
   ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
   ถึงวันที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
   รวมจ านวน 30 วัน 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
    



๑๙ 

 

 

 

    
 
   3.4. การเลอืกคณะกรรมการสามญัสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
         1). การเลือกคณะกรรมการจดัระเบียบวาระการประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
         2). การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
นายประมวล  โหระสิงห์ - กล่าว 
ประธานสภาฯ   ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ในแต่ละครั้ง แต่ละสมัย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
   จัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน และในเรื่องการตรวจรายงานการ 
   ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน จึงเสนอแนะปรึกษาหารือต่อที่ประชุมในการเลือก 
   คณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน และคณะกรรมการตรวจ
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน แต่ละครั้งหรือแต่ละสมัยการประชุมสภา 
   เทศบาลต าบลทุ่งฝน หรือตลอดปี หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเสนอก าหนดหรือ
   พิจารณาในครั้งนี้ คือคณะกรรมการสามัญเทศบาลต าบลทุ่งฝน  
   2 คณะ ดังนี้ 
      1. คณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
      2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
   จะขอปรึกษาหารือต่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน เพ่ือพิจารณาในการเสนอต่อสภา 
   เทศบาลต าบลทุ่งฝน ในเรื่องการเลือกคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
   จ านวน 2 คณะกรรมการ ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการสามัญเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
     1.) คณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
   พระราชบัญญัติ ระเบียบฯ ข้อ 27, 28 และ 
      ที่รับมอบหมาย 
      2.) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน  
      เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรา 32 ระเบียบ ข้อ 33,34 
      และท่ีได้รับมอบหมาย 
   2.คณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน มีจ านวน 2 คณะ เลือกท่ีละคณะ 
   และทีละคนดังนี้ 
     1.) คณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
     2.) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
   3. การเลือกให้เสนอการก าหนดจ านวนแต่ละคณะกรรมการก่อนแล้วจึงเลือกสมาชิกสภา
   ตามจ านวนที่ก าหนด โดยเสนอที่ละคนมีผู้เสนอมีผู้รับรอง 2 คน การเลือกหรือน าเสนอ 
   ถ้าครบตามจ านวนไม่ต้องลงมติ ถ้าเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ ให้อนุโลมใช้ลงมติตามระเบียบฯ  
   ข้อ 14 และ80 ข้อ 107 การลงมติใช้ระเบียบฯ  หมวด 6 การลงมติ และตามพระราบัญญัติ
   ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   4. การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่/การมอบหมายการปฏิบัติงาน 
   5. ส าหรับการน าเสนอการประชุม คณะกรรมการครั้งแรกเป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ 
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    - การเสนอครั้งนี้หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่
   เห็นชอบ ขอให้น าเสนอต่อที่ประชุมได้ หากไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ไม่มีการน าเสนอถือ
   ว่าที่ประชุมเห็นชอบไม่ต้องลงมติ 
ที่ประชุม  - ไม่มีการน าเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
นายประมวล  โหระสิงห์ ที่ประชุมไม่มีการน าเสนอ หรือไม่มีการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  
ประธานสภาฯ  ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ไม่ต้องลงมติ 
 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
   ก่อนด าเนินการ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ได้อธิบายชี้แจง  
   พระราชบัญญัติ และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อ 
นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์ น าเสนอ 
เลขานุการสภาฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน   
   ที่เคารพ ดิฉันนางค าพวง จันทร์ประทักษ์ เลขานุการสภาฯ ขอน าเสนอ  
   พระราชบัญญัติ และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   - ตามท่ีประธานสภาฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมไปแล้ว ขอเพ่ิมเติมดังนี้ 
   1. พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 
   มาตรา 32 สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการส ามัญของ
   สภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการ วิสามัญ
   ของสภาเทศบาล เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ใน 
   อ านาจหน้าที่ของ สภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
   ตามวรรคหนึ่งนายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกเพ่ือให้สภา  
   เทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการ
   ทั้งหมด ในการเลือกครั้งนี้เป็นการเลือกคณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
   คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
   ปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
   มาตรา ๓๒ ทวิ ในกรณีกิจการอื่นใดอ านาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาล หรือ 
   ประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มี
   อยู่ หรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติ
   ในท้องถิ่นได้ และประกาศให้ประชาชนทราบ 
   การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะ
   เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช่เรื่องที่ ขัดหรือ
   แย้งต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลใด 
   คณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระท ามิไดผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออก
   เสียงประชามติ การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่สภา 
   เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้นหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตาม
   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
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   มาตรา 33  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่ง
   จ านวนของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ระเบียบการประชุมของ 
   คณะกรรมการให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม 
   2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน่พ.ศ.2542  
   แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 
   หมวดที่ 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
   ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
     เจ็ดคน  
   (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
        ท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
   (การเลอืกครั้งนีเ้ป็นคณะกรรมการสามญั) 
   ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ  
   อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
   ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา 
   ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  
   ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   (4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
   ( การเลอืกคณะกรรมการสภาทอ้งถิน่เปน็ไปตาม (2) (4) ) 
    - ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดใน
   กิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภา
   ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
   ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
   (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
   (2) ตาย 
   (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
   (4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
   (5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่    
   ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
   กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
   ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
   - การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติอย่างอ่ืนและให้น า 
   วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม    
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   ข้อ 108 เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
   ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะ 
   พิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาญัตตินั้น  
   กรณีท่ีประธานสภาฯ น าเสนอ คือคณะกรรมการสามัญ  
   ข้อ 103 (1) และข้อ 105 (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (4)   
   คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ คือ  
   คณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
   ตามระเบียบฯ ข้อ 27 และข้อ 28 
   จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
 

นายประมวล  โหระสิงห ์ - กล่าว 
ประธานสภาฯ    นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์ เลขานุการสภาฯ  
   ได้น าเสนอเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดสงสัยจะสอบถามจะน าเสนอเพ่ิมเติมขอให้น าเสนอได้ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
    
นายประมวล  โหระสิงห์  ที่ประชุมไม่น าเสนอหรือสอบถามล าดับต่อไปจะด าเนินการตามล าดับที่ก าหนดไว้ 
ประธานสภาฯ      
.    1. การก าหนดจ านวนคณะกรรมการจดัระเบยีบวาระการประชมุสภาทอ้งถิน่ 
    เทศบาล ต าบลทุง่ฝน     
นายสมัย ยันสูงเนิน          เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๒ กระผมนายสมัย  ยันสูงเนิน สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๒ ขอน าเสนอ 
   จ านวนคณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุม  จ านวน  5 ท่าน 
    ผู้รับรอง 1. นางหนูแดง  บัวยั้ง              สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๒ - รับรอง 
                          ๒.นายช านาญ ทุ่งฝนภูมิ         สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่    ๑ - รบัรอง 
 

ที่ประชุม   - ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  
 
นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมมีการน าเสนอเพียง  1 ท่าน  จ านวนคณะกรรมการ 
    จ านวน 5 ท่าน  ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
    2) การเลือกคณะกรรมการจดัระเบียบวาระการประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ 
    ตามจ านวนที่สมาชิกสภาฯ เสนอ จ านวน  5  ท่าน ด าเนินการทีละคนจนกว่าครบตาม
    จ านวนถ้าครบตามจ านวนไม่มีการเสนอเพ่ิมเติ่มถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
    ไม่ต้องลงมติ  ถ้าเกินจ านวนให้มีการลงมติส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอนุโลมใช้ตาม
    ระเบียบฯ ตามที่ได้ปรึกษาหารือต่อที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมน าเสนอได้ 



๒๓ 

 

 

 

    คนที ่1  
    ผู้เสนอ  
นายสมัย  ยันสูงเนิน         เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๒ กระผม ขอเสนอ 
    นายพรชัย  ฤกษ์มา       สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
    ผู้รับรอง 1. นายสุเพ็ญชัย  ธปิมวล         สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๑   - รับรอง 
     2. นายวัชศิลป์  วงศ์ปัญญา       สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๒  - รับรอง 
    คนที ่2  
    ผู้เสนอ  
นายสมัย  ยันสูงเนิน         เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  ๒ กระผม ขอเสนอ 
    นายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล         สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่ ๑ 
    ผู้รับรอง 1. นายวัชศิลป์  วงศป์ัญญา  สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๒  - รับรอง 
     2. นายเทียนชัย  ค ามุล       สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๒  - รับรอง 
    คนที ่3  
    ผู้เสนอ  
นายสมัย  ยันสูงเนิน         เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๒ กระผม ขอเสนอ 
    นางไพพิชย์   สุระเสียง  สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่ ๑ 
    ผู้รับรอง 1. นายสุเพ็ญชัย  ธปิมวล         สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๑ - รับรอง 
     2.  นางหนูแดง   บัวยั้ง            สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่ ๒ - รับรอง 
    คนที ่4  
    ผู้เสนอ  
นายสมัย  ยันสูงเนิน         เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  ๒ กระผม ขอเสนอ 
    นางหนูแดง   บัวยั้ง สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๒ 
    ผู้รับรอง 1. นายสุเพ็ญชัย  ธปิมวล         สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๑ - รับรอง 
     2.  นายเทียนชัย  ค ามุล           สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่ ๒ - รับรอง 
  
    คนที ่5  
    ผู้เสนอ  
นายสมัย  ยันสูงเนิน         เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  ๒ กระผม ขอเสนอ 
    นาง ค าพวง  จันทร์ประทักษ์  สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๑ 
    ผู้รับรอง 1. นายสุเพ็ญชัย  ธปิมวล         สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๑ - รับรอง 
     2.  นายเทียนชัย  ค ามุล           สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่ ๒ - รับรอง 
 
ที่ประชุม   - ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  
 



๒๔ 

 

 

 

นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมมีการน าเสนอ  จ านวน 5 ท่านครบตามจ านวนถือว่า
    ที่ประชุมให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ สรุปขอประกาศต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
    คณะกรรมการจดัระเบยีบวาระการประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
    1. นายพรชัย   ฤกษ์มา               สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๑ 
    2. นายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล             สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๑  
    3. นางไพพิชย์  สุระเสียง             สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๑ 
    4. นางหนูแดง   บัวยั้ง                สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๒ 
    5. นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์      สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๑ 
 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

นายประมวล  โหระสิงห์  3) การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่/การมอบหมายหน้าที่ 
ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่หรือหน้าที่ที่สภาฯ มอบหมาย 
    ขอปรึกษาหารือต่อที่ประชุมการปฏิบัติเช่นเดียวกันการเลือกคณะกรรมการฯ ขอให้มี 
    ผู้เสนอผู้รับรอง หากมีการน าเสนอ 1 ท่าน ให้ถือว่าที่ประชุม ให้ความเห็นชอบไม่ต้อง
    ลงมติ หากมีการเสนอหลายท่านหรือหลายเรื่องหลายประเด็นขอให้สมาชิกสภาฯได้
    ร่วมกันพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่และจะต้องปฏิบัติในเรื่องที่
    เกี่ยวข้องหรือเรื่องซ้ ากันหรือรวมแต่ละข้อที่เสนอแต่ละคนเข้ารวมกันหรือให้ลงมติ 
    หากมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ขอให้น าเสนอได้ถ้าไม่มีความ
    คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนถือว่าให้ความเห็นชอบตามเสนอไม่ต้องลงติ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มีการน าเสนอไม่มีความคิดเห็นหรือมคีวามคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนถือว่าที่ประชุม 
    ให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ 
 

นายประมวล   โหระสิงห์   - ล าดับต่อไปจะเป็นการน าเสนอในเรื่องการมอบหมายหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาฯ     คณะกรรมการการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ 
    ได้น าเสนอได้ 
 

นายพรชัย  ฤกษ์มา  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ   กระผมนายพรชัย  ฤกษ์มา สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่   ๑ ขอน าเสนอ 
เขตเลือกตั้งที่   ๑  การมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ ดังนี้ 
    1. เสนอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
    สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    1) ข้อ 27 การจัดระเบียบวาระการประชุมสภาและข้อที่ 27 วรรคสอง 
    2) ข้อ 28 เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯจะตกลงเป็นอย่างอ่ืนในการประชุมนั้น 
    3) ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่และตามข้อ 27,28 
    4) ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ตาม (1) (2) (3) (4) (5)  
        หรือปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่า ตามข้อ 106 (1) (2) (3) (4) เพ่ิมเติมงานที่ได้รับ
        มอบหมายให้ด าเนินงานตลอดไปทั้งสมัยสามัญและวิสามัญ (5) 



๒๕ 

 

 

 

    5) ข้อ 111 เสนอเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้ก่อนการประชุมสภา
        เทศบาลเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุมทุกครั้งที่จะมีการประชุมสภา 
    6) ข้อ 14 เสนอเพ่ิมเติมให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเลขานุการสภาฯ ตาม (2) (3)  
    7) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่
             ได้รับมอบหมาย 
    จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
นายประมวล   โหระสิงห์  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ     ผู้รับรอง 1. นายช านาญ  ทุ่งฝนภูมิ        สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๑  - รับรอง 
     2.  นายบุญสี  ภายชัยภูมิ        สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่    ๑ - รับรอง 
 
ที่ประชุม   - ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  
 
นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้ความ   
                                เหน็ชอบไม่ต้องลงมติ 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
 
 
 
             4) การนดัประชุมและเปดิประชมุคณะกรรมการจดัระเบยีบวาระการประชมุ 
    สภาฯครัง้แรก 
นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปก าหนดการนัดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คือคณะกรรมการจัด
    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้น าเสนอ
    ต่อที่ประชุม  
นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์ น าเสนอ  
เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
    ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรกให้เป็น
    หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้ จึงนัดการประชุม
    คณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ครั้งแรกใน 
    วันที่ 1๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. เปน็ต้นไป ณ หอประชุม 
                                          สภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ส าหรับหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งจึงแจ้งต่อที่
    ประชุมและคณะกรรมการฯ ได้ทราบ 
 
ที่ประชุม   - รับทราบ 



๒๖ 

 

 

 

 
    2. การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาฯ  
    เทศบาลต าบลทุง่ฝน 
นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
    ต าบลทุ่งฝน ในเรื่องพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ขอให้เลขานุการสภาฯ 
    น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
 
นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์ น าเสนอ  
เลขานุการสภาฯ    เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
    ดิฉนั นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์  เลขานุการสภาฯ    
    ขอน าเสนอพระราชบัญญัติระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
    - ส าหรับพระราชบัญญัติและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องการเลือกคณะกรรมการฯ 
    ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลือกคณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
    ต าบลทุ่งฝน ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ขอปรึกษาหรือต่อที่ประชุมในการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
    เทศบาลต าบลทุ่งฝน ด าเนินการตามที่เลขานุการสภาฯ ได้น าเสนอเรียบร้อยแล้ว   
    จึงเสนอปรึกษาหารือต่อสภาฯ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบฯ ที่ 
    เกี่ยวข้องอนุโลมเหมือนการเลือกคณะกรรมการจัดระเบียบวาระการประชุมในล าดับ
    แรกเสนอการก าหนดจ านวนคณะกรรมการฯ มีผู้เสนอมีผู้รับรอง 2 ท่าน  
    หากไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมถือว่าสมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ หากท่ี
    ประชุมมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอให้น าเสนอต่อที่ประชุมได้ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มีการน าเสนอหรือไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นไม่น าเสนอถือว่าให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ  ล าดับต่อไป
    ขอให้สมาชิกสภาฯ น าเสนอได้ตามล าดับที่ก าหนดไว้ 
 
    1. การก าหนดจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 
    ต าบลทุง่ฝน     
นายช านาญ  ทุ่งฝนภูมิ           เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  ๑ กระผมนายช านาญ  ทุ่งฝนภูมิ สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๑ ขอน าเสนอ 
   จ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  จ านวน  5 ท่าน 
   ผู้รับรอง 1. นายช านาญ  ทุ่งฝนภูมิ        สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๑  - รับรอง 
    2.  นายบุญสี  ภายชัยภูมิ        สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่    ๑ - รับรอง 
  



๒๗ 

 

 

 

 
ที่ประชุม   - ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  
 
นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมมีการน าเสนอเพียง  1 ท่าน  จ านวนคณะกรรมการ 
    จ านวน 5 ท่าน  ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

    2) การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ฝน 
นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
    ต าบลทุ่งฝน ตามจ านวนที่สมาชิกสภาฯ เสนอ จ านวน  5  ท่าน ด าเนินการทีละคน
    จนกว่าครบตามจ านวนถ้าครบตามจ านวนไม่มีการเสนอเพ่ิมเติ่มถือว่าที่ประชุมให้
    ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ  ถ้าเกินจ านวนให้มีการลงมติส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
    อนุโลมใช้ตามระเบียบฯ ตามที่ได้ปรึกษาหารือต่อที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมน าเสนอได้ 
    คนที ่1  
    ผู้เสนอ  
นายพรชัย  ฤกษ์มา            เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  ๑ กระผม ขอเสนอ 
    นายสมัย  ยันสูงเนิน สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๒ 
    ผู้รับรอง 1. นางหนูแดง   บัวยั้ง   สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๒ - รบัรอง 
     2.  นายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๑ - รับรอง 
    คนที ่2  
    ผู้เสนอ  
นายวัชศิลป์  วงศ์ปัญญา      เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  ๒ กระผม ขอเสนอ 
    นายบุญสี  ภายชัยภูมิ     สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๑ 
    ผู้รับรอง 1. นายสมัย   ยันสูงเนิน          สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๒  - รับรอง 
     2. นายพรชัย  ฤกษ์มา            สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๑ - รับรอง 
    คนที ่3  
    ผู้เสนอ  
นางหนูแดง  บัวยั้ง             เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  ๒ ดิฉันขอเสนอ 
              นายช านาญ  ทุ่งฝนภูมิ  สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๑ 
    ผู้รับรอง 1. นายพรชัย   ฤกษ์มา           สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๑ - รับรอง 
     2. นายเทียนชัย  ค ามุล           สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่    ๒ - รับรอง 
     
 



๒๘ 

 

 

 

                     คนที ่4  
    ผู้เสนอ  
นายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล      เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  ๑ กระผม ขอเสนอ 
    นายวัชศิลป์   วงศ์ปัญญา             สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๒ 
    ผู้รับรอง 1. นางไพพิชย์  สุระเสียง          สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๑ - รับรอง 
     2. นายสมัย   ยันสูงเนิน           สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๒ - รับรอง 
    คนที ่5  
    ผู้เสนอ  
นายพรชัย   ฤกษ์มา         เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  ๑ กระผม ขอเสนอ 
    นายเทียนชัย  ค ามุล           สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๒ 
    ผู้รับรอง ๑.  นายบุญสี   ภายชัยภูมิ        สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๑ - รับรอง 
     2.  นายช านาญ   ทุ่งฝนภูมิ       สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๑ - รับรอง 
 

ที่ประชุม   - ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  
 

นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมมีการน าเสนอ  จ านวน 5 ท่านครบตามจ านวนถือว่า
    ที่ประชุมให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ สรุปขอประกาศต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
    1. นายสมัย   ยันสูงเนิน               สมาชิกสภาฯ  เขตเลอืกตั้งที่   ๒ 
    2. นายบุญสี  ภายชัยภูมิ              สมาชิกสภาฯ  เขตเลอืกตั้งที่   ๑  
    3. นายช านาญ  ทุ่งฝนภูมิ             สมาชิกสภาฯ  เขตเลอืกตั้งที่   ๑ 
    4. นาวัชศิลป์   วงศ์ปัญญา            สมาชิกสภาฯ  เขตเลอืกตั้งที่   ๒ 
    5. นายเทียนชัย  ค ามุล                สมาชิกสภาฯ  เขตเลอืกตั้งที่   ๒ 
 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

นายประมวล  โหระสิงห์  3) การด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ที/่การมอบหมายหนา้ที่ 
ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปจะขอปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภาฯ ในการการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่
    หรือหน้าที่ที่สภาฯ มอบหมายขอปรึกษาหารือต่อที่ประชุมการปฏิบัติเช่นเดียวกันการ
    เลือกคณะกรรมการฯ จัดระเบียบวาระการประชุมสภาฯ โดยอนุโลมมีการน าเสนอ
    และขอให้มีผู้เสนอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน หากมีการน าเสนอ 1 ท่าน ให้ถือว่าที่
    ประชุมให้ความเห็นชอบไม่ต้องลงมติ หากมีการเสนอหลายท่านหรือหลายเรื่องหลาย
    ประเด็นขอให้สมาชิกสภาฯได้รว่มกันพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่
    และจะต้องปฏิบัติในเรื่องที่เก่ียวข้องหรือเรื่องซ้ ากันให้รวมกันหรือให้ลงมติ หากมี
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอให้น าเสนอได้ถ้าไม่มีความคิดเห็น
    เป็นอย่างอ่ืนถือว่าให้ความเห็นชอบตามเสนอไม่ต้องลงติ 



๒๙ 

 

 

 

 
ที่ประชุม   - ไม่มีการน าเสนอไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบไม่ต้อง
    ลงมติ 
 

นายประมวล  โหระสิงห์  - ล าดับต่อไปจะเป็นการน าเสนอในเรื่องการมอบหมายหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาฯ     คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ 
    ได้น าเสนอได้ 
 

นางไพพิชย์  สุระเสียง  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ   ดิฉัน  นางไพพิชย์  สุระเสียง สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่   ๑ ขอน าเสนอ 
เขตเลือกตั้งที่   ๑  การมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ดังนี้ 
    1. เสนอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
    สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    1) ข้อ 32 ...........................................................................................................  
    2) ข้อ 33 ..........................................................................................................  
    3) ข้อ 34 ..........................................................................................................  
    4) ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ตาม (1) (2) (3) (4) (5)  
        หรือปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่า ตามข้อ 106 (1) (2) (3) (4) (5) 
    5) ข้อ 111 เสนอเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้ก่อนหรือหลังการประชุม
        สภาเทศบาลเพื่อตรวจรายงานการประชุมทุกครั้งที่จะมีการประชุมสภา ซึ่งเป็นไป
        ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด ส าหหรับ (๔) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดไปทั้งการ
        ประชุมสมัยสามัญประจ าปีและสมัยวิสามัญ 
    6) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  
        หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นายประมวล  โหระสิงห์  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ     ผู้รับรอง ๑.  นายบุญสี   ภายชัยภูมิ        สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่   ๑ - รับรอง 
     2.  นายช านาญ   ทุ่งฝนภูมิ       สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่  ๑ - รับรอง 
 

ที่ประชุม   - ไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  
 

นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมถือว่าที่ประชุมให้ความ   
                                เหน็ชอบไม่ต้องลงมติ 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

 

             4) การนดัประชุมและเปดิประชมุคณะกรรมการการตรวจรายงานการ  
   ประชมุสภาฯครั้งแรก 
นายประมวล  โหระสิงห์  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     ตรวจรายงานวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้
    น าเสนอ ต่อที่ประชุม  
นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์ น าเสนอ  
เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
    ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรกให้เป็น
    หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้ จึงนัดการประชุม
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ครั้งแรกใน 
    วันที่  ๑๐  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ส าหรับหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งจึงแจ้งต่อที่
    ประชุมและคณะกรรมการฯ ได้ทราบ 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องอืน่ๆ  
นาย........................  - กล่าว 
ประธานสภาฯ     เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะน าเสนอต่อที่ประชุม 
     
นายสมัย  ยันสูงเนิน  น าเสนอ 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
    กระผมนายสมัย  ยันสูงเนิน สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่  ๒ 
    ขอเสนอดังนี้ 
    -  ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า หน้าฝนไฟฟ้าสาธารณะในเขต หมู่ ๒ 
    และหมู่ท่ี ๙ ดับบ่อย ให้ช่างไปซ่อมแซมด้วย 
      
    
นายสเุพ็ญชยั  ธปิมวล             น าเสนอ 
สมาชกิสภาเขตเลือกตัง้ที ่๑       เรื่องที ่๑  ท่อระบายน้ าในชมุชนอดุตนั น้ าทว่มขัง ในเขต หมู่ที ่๔ 
 
นางไพพชิย ์ สรุะเสยีง             น าเสนอ 
สมาชกิสภาเขตเลือกตัง้ที ่๑       เรื่องที ่๑ การเกบ็ขยะ ไมต่่อเนื่องตามตาราง บางวนัมา บางวนัไมม่า 
 
นายประมวล  โหระสิงห์  - ที่ประชุมไมม่ีการน าเสนอเรือ่งอืน่ๆ ขอปดิการประชมุ 

ประธานสภาฯ 
 
 



๓๑ 

 

 

 

     ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐  น. 
 
                                     ผู้จดบันทึก/รายงานการประชุม 
        
 
      (ลงชื่อ)       ค าพวง  จันทร์ประทักษ์ 
            ( นางค าพวง  จันทร์ประทักษ์ ) 
                          เลขานุการสภา  
            
 
      ตรวจถูกต้อง/รับรองถูกต้อง 
        
(ลงชื่อ)    ประมวล  โหระสิงห์   
 ( นายประมวล   โหระสิงห์ ) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งฝน) 
 
 


