
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรก 

วันท่ี  6   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  
ผู้มาประชุม 

๑.  นายกองโทเสนีย์ มะโน       นายอำเภอสำโรงทาบ 
๒.  นายรุ่งธรรม              คล้ายแก้ว      ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ 
3.  นายกิมว้าย       สุรพงษ์พิวัฒนะ สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  ร้อยตำรวจเอกสมชาย   พรหมขัติแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายธรรมนูญ       ปริยพัฒนะชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นางสายกุหลาบ       โพธิ์ภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นางสาววริฐา       ธรสาธิตกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายนิพนธ ์       สิริพิริยะ สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายธวัชชัย       วิวาสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายวิทยา       วิวาสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายชำนาญ       บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสมพร       สมดี สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายบุญมี       บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางปราณี       ทองดี สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสมบัติ                วิวาสุข       นายกเทศมนตรี 
2.  นางเอื้อย                  ทองท่ัว      รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายเชิดพงษ์             จึงธนวัฒน์สกุล       รองนายกเทศมนตรี 
4.  นายทองพูน              วิวาสุขุ                 เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายสถาพร               บุญมณี      ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นายอุทัย                  โชติบุตร      ผู้อำนวยการกองช่าง รก.ปลัดเทศบาล 
7.  สิบเอกนพรัตน์           สายรัตน์      หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หน.สำนักปลัด 
8. นายธนยศ                 ม่วงศรี            ลูกจ้างประจำ 
9. นางศุภนารี                เหมากระโทก        นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รก.ผอ.กองคลัง 
๑0. นางสุมาลี                ม่วงศรี                นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการรก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  
11. พ.ต.วิบูลย์    คล่ืนสนั่น      ส.ด.อ.สำโรงทาบ 
12. นางกนกวรรณ   พาภักดี      นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
13. นายธีระศักดิ์   เสริมรส      ประมงอำเภอสำโรงทาบ 
14. นางปัญญาพร   แสนศิริ      ช่วยงานสัตว์แพทย์ 
15. นางวารุณี    พลนามอินทร์      ครู 
16. นางสุจิน    ผมงาม       ครู 



 

17. นางสาวนลินนภา   นามบุตร        ครู 
18. นางสาวญาณิน   นิลทัย         พนักงานจ้างท่ัวไป 
19. นางสาวอิศราภรณ์   ปัตนัย         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
20. นางสาวสรวงสุดา    บุราคร         นักวิชาการสุขาภิบาล 
21. นางสาวสุนิสา   กระต่ายเทศ        ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
22. นางสุชัญญา    เข็มทอง        ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
23. นางสาวกิตติยวดี   เมฆกัลป์จาย        ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
24. นายมวลชัย    แก้วคำ         ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
25. นายสุรชัย    ศรีระอุดม        หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง 
26. นายครรชิต    สีเขียว         พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27. นายสยาม    วิวาสุข         ลูกจ้างประจำ 
28. นางสาวเพชรรินทร์   ผลรักษ์        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวพีราภา   บุญจูง         พนักงานจ้างท่ัวไป 
30. นายไกรวิทย ์   ทองแม้น        พนักงานจ้างท่ัวไป 
31. นายวีระชัย    พรหมขัติแก้ว        ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 
32. นายธิษณะ    สาแก้ว         พนักงานจ้างท่ัวไป 
33. นางสาวศิริวรรณ   แสงอุ่น        เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
34. นางสาวพวงผกา   วิวาสุข         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
35. นางสาวศาริสา   ถาวร         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 
36. นางสาวจันทิรา   บุญหนัก        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 
37. นางอารยา    ทัพทวี         พนักงานจ้างเหมาบริการ 
38. นายโกสินทร์   บุญเสริม        พนักงานจ้างเหมาบริการ  
 
เรื่อง ก่อนเข้าวาระการประชุม 
นายนพรัตน์ สายรัตน ์
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด  ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอสำโรงทาบ นายกองโทเสนีย์ มะโน 
    จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาล
    ตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรก และประจำ ณ แท่น/บัลลังพิธีฯ  
     ขอเชิญท่านนายอำเภอสำโรงทาบประจำท่ีครับ  และเรียนเชิญท่าน
    ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ นายรุ่งธรรม คล้ายแก้ว กล่าวรายงาน กราบเรียน
    เชิญครับ 
นายรุ่งธรรม คล้ายแก้ว 
ท้องถ่ินอำเภอสำโรงทาบ   กราบเรียนท่านนายอำเภอสำโรงทาบ       สืบเนื่องจากการท่ี 
    คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
    เทศบาลตำบลสำโรงทาบ และนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ  เมื ่อวัน
    อาทิตย์ที ่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น และบัดนี้คณะกรรมการการ
    เลือกตั้งได้มีประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการ



 

    การเลือกตั้ง ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 ครบตามจำนวนทุกเขตเลือกตั้ง
    แล้ว 
     ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามความนัยมาตรา  24  วรรคสอง  แห่ง
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
    2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
    และคำส่ังจังหวัดสุรินทร์ ท่ี 901/2564 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2564 จังหวัด
    สุรินทร์ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรกขึ้นในวันนี้ 
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ท่ีทรงเกียรติ
    แห่งนี้ ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจงานตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกเทศบาลตำบล
    สำโรงทาบ เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และ
    เลือกเลขานุการสภาฯ ตามบทบัญญัติของ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
    ดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และการกำหนดวัน
    เริ่มต้นสมัยการประชุมฯ ตามข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
    ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     และบัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ทั้งหมด  ได้มา
    พร้อมกัน ณ ห้องประชุมแห่งนี้แล้ว จึงขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอ
    สำโรงทาบ ประธานในพิธีในวันนี้ ได้โปรดให้โอวาท  และกล่าวเปิดการ
    ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรก ตามลำดับต่อไป 
นายกองโทเสนีย์ มะโน 
นายอำเภอสำโรงทาบ   ท่านท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ประจำ
    อำเภอสำโรงทาบ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ ท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลตำบลสำโรงทาบ และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน 
     กระผมมีความรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้มาปฏิบัติ
    หน้าที่ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรกในวันนี้ ก่อน
    อื่น กระผมใคร่ขอแสดงความยินดีต่อ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ 
    และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ท่ีทรงเกียรติทุกท่าน ท่ีได้รับความ
    ไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและทรง
    เกียรติในสภาฯ แห่งนี้ 
     เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
    ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 14 มาตรา 249 – 254 
    ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ความสำคัญ ต่อการปกครองส่วน
    ท้องถิ่น และเทศบาลก็เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ท่ีมี
    ความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น ในอันที่จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการ 
    ด้านสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนท้องถิ่น โดยมี
    ทิศทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อนำสู่เป้าหมาย บ้านเมืองน่า
    อยู่ เชิดชูคุณธรรม และประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งบทบาทของความ



 

    เป็นฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ มีเป้าหมายอย่างเดียวกันก็  คือ การ
     บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล 
     ทั้งนี้ จากคำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า ในการประชุมสภาเทศบาล
    ตำบลสำโรงทาบในวันนี้ ได้กำหนดให้มีการเลือกประธานสภาฯ และรอง
    ประธานสภาฯ เพื่อต้องทำหน้าท่ีประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติในสภาฯ อันเป็น
    กระบวนการเริ่มต้นของ การปฏิบัติหน้าที่สภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ ให้
    ดำเนินไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย เพื่อสนองตอบต่อประโยชน์
    ของประชาชนในท้องถิ่น และยังได้กำหนดวาระในการเลือกเลขานุการสภา
    ฯ เพื่อทำหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านธุรการและการจัดประชุม รวมทั้งงานอื่น
    ใดตามที่ประธานสภาฯ มอบหมาย และนอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการ
    กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวันเริ่มต้นของ
    สมัยประชุมสภาฯ อีกด้วย 
     กระผมขออำนวยอวยพรให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้
    ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการประชุมสภาฯ ครั้งแรกในวันนี้ เป็นไปด้วย
    ความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตรงวัตถุประสงค์ทุกประการ  และขอกราบ
    อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระ
    บารมีพระสยามเทวาธิราช  ตลอดจนบารมีพระมหากษัตริย์ของไทยทุก
    พระองค์ รวมท้ังส่ิงศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์ ได้โปรดอภิบาล
    ประทานพรให้ทุกท่าน จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ  มีกำลังกาย 
    กำลังใจสมบูรณ์ เพื่อเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเรา
    สืบไป 
     บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภา
    เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรก เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการ
    ประชุมฯ ต่อไป 
นายนพรัตน์ สายรัตน์ 
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ นายอุทัย โชติบุตร 
    กล่าวคำขอทำหน้าท่ีเลขานุการสภาช่ัวคราว กราบเรียนเชิญครับ 
นายอุทัย โชติบุตร 
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ผมปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบขอกล่าวคำขอทำหน้าท่ีเลขานุการ
    สภาฯ ช่ัวคราวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
    สภาท้องถิ่นพุทธศักราช  2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    หมวด 1 ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภา
    ท้องถิ่น ข้อ  7  ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
    สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับ
    องค์การบริหารส่วนตำบล  เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ปลัดองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ผมปลัดเทศบาล
    ตำบลสำโรงทาบขออ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
    ครั้งแรกครับ 



 

           ประกาศอำเภอสำโรงทาบ 
     เร่ือง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ คร้ังแรก 
     ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ และ
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
    ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติ
    การเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บร ิหารท้องถิ ่น พ.ศ.2542       
    เมื่อวันที่28 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
    ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง       เรื ่อง    ผลการเลือกต้ัง
    นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ ลงวันที่   22  เมษายน 2564  และ
    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื ่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
    เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ลงวันที่   22  เมษายน 2564    
     อำเภอสำโรงทาบพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงาน
    เทศบาลของเทศบาลตำบลสำโรงทาบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
    จึงอาศัย อำนาจตามความนัยมาตรา  24 วรรคสอง  แหง่พระราชบัญญัติ
    เทศบาล พ.ศ. 2496   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
    ประกอบข้อ 6  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
    ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
    และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์  ที่ 901 / 2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564  
    จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล ตำบลสำโรงทาบ  ครั้งแรก  ในวันที่  6 
    พฤษภาคม  2564  เวลา  09.00  น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
    ตำบลสำโรงทาบ 
     ประกาศ   ณ  วันที่   30  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2564 
 

      ลงชือ่       กองโทเสนีย์  มะโน 
       (นายกองโทเสนีย์  นะโม) 
         นายอำเภอสำโรงทาบ 
นายอุทัย โชติบุตร 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอสำโรงทาบ นายกองโทเสนีย์ มะโน  
    เป็นอย่างสูงครับ  ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภา
    เทศบาลตำบลสำโรงทาบครั ้งแรกในว ันนี้ ลำดับต่อไปผมขออนุญาต        
    ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ   
    ครั้งแรกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ กำหนดว่า 
    ในการประชุมสภาท้องถิ่น ครั้งแรก เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การ
    บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วน
    ตำบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
    เลขานุการสภาท้องถิ่นชั ่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นมีอายุมาก
    ที่สุด     ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่น
    ชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภา



 

    ท้องถิ่นชั ่วคราว    ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมา
    ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่น
    ชั่วคราว     เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่น   
    ปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและ
    ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น จากการตรวจสอบอายุสมาชิกสภา
    เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ปรากฏว่า นาสมพร สมดี สมาชิกสภาเทศบาลเขต
    เลือกตั้งท่ี 2 เป็นผู้มีอายุสูงสุด คือ 67 ปี จึงขอเรียนเชิญนางสมพร สมดี 
    ขึ้นทำหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลช่ัวคราวครับ 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2  เร่ือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ กล่าวคำปฏิญาณตน 
นางสมพร สมดี 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  เรียนสมาชิกสภาเทศบาล ก่อนที่จะดำเนินการตามระเบียบวาระ

ต่อไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล
ต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาล จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า “ข้าพเจ้าจะรักษาไว้
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์และ
สุจริตและปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” ขอเชิญทุกท่านนั่งลงค่ะ 

  เมื่อทุกท่านได้ปฏิญาณตนแล้วถือว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการประชุมสภาที่กำหนดไว้ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดเทศบาลได้จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานสมาชิก
สภาท้องถิ่นและแจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านและขอให้ทุกท่านนำกลับไป
ศึกษาและนำมาในการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้งด้วยค่ะ 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3  เร่ือง การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
นางสมพร สมดี 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ลำดับต่อไปดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมคือ 

การเลือกประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๘ กำหนดว่า  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที ่ตนเห็นว่า
สมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้
ที่ถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
ลงคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้



 

ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันวิธีการเสนอชื่อและการ
รับรองตามวรรคหนึ ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้
ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนนค่ะ 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้
ลงคะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู ้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิดสี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวน
เท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้
รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู ้ที ่เห็นว่าสมควรให้เป็น
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบค่ะ 

นางปราณี ทองดี 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที ่เคารพ ดิฉัน  

นางปราณี ทองดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอ
เสนอช่ือ นายนิพนธ์ สิริพิริยะ สมาชิกสภาเทศบาลสำโรงทาบ เขตเลือกต้ังท่ี 
1 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบค่ะ 

นางสมพร สมดี 
ประธานสภาเทศบาล ชั่วคราว  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ้นค่ะ นายธวัชชัย 

วิวาสุข และนายบุญมี บุญคำ เป็นผู้รับรองผลค่ะ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล
ยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  ๒ คน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนดไว้ค่ะ และมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื ่อบุคคลอื ่นให้เป็นประธานสภา
เทศบาลตำบลสำโรงทาบอีกไหมค่ะ  

  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็น
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 

มติที่ประชุม เลือก นายนิพนธ์ สิริพิริยะ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
นางสมพร สมดี          
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ตามที่ นางปราณี ทองดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  
 เสนอชื่อ นายนิพนธ์ สิริพิริยะ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล   
 ตำบลสำโรงทาบ     ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
 ประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช  2547 แก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
 ๒๕๕๔ ข้อ  14  กำหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ ่น รอง
 ประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  



 

 ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควร   ได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ใ ห้
 ถือว่าผู ้นั ้นได้ร ับเลือก  ดังนั ้น  การเลือกประธานสภาเทศบาล ตำบล
 สำโรงทาบในการ ประชุมครั้งนี ้   ถือว่านายนิพนธ์ สิริพิริยะ เป็นผู้ได้รับ
 เลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล ตำบลสำโรงทาบ  และจะได้
 รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ต่อนายอำเภอ
 สำโรงทาบต่อไป ดิฉันจึงขอพักการประชุม  10 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำ
 เอกสารเสนอท่านนายอำเภอสำโรงทาบ ลงนามในประกาศแต ่ง ต้ัง
 ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบต่อไป ขอขอบคุณค่ะ 
นายอุทัย โชติบุตร   
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ขอเชิญทุกท่านเข้าที ่ประชุมด้วยคร ับ บัดนี้ ท ่านนายอำเภอ     
    สำโรงทาบ ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว  
    ผมขออนุญาตอ่านคำส่ังอำเภอสำโรงทาบให้ท่ีประชุมทราบครับ 
       คำสั่งอำเภอสำโรงทาบ 
         ที่ 206 / 2564 
     เร่ือง แต่งต้ังประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
     ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
    กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
    ตามมาตรา 142  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ งสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 เมื่อวันที่  28 มีนาคม 
    2564 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการ
    การเลื อกตั ้ ง  เ ร ื ่ อ ง   ผลการ เลื อกตั ้ ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
    สำโรงทาบ ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 และนายอำเภอสำโรงทาบไดมี้
    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรก ในวันที่     
    6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
    สำโรงทาบ นั้น 

     ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรก ได้มีมติเลือก 
    นายนิพนธ์  สิริพิริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกต้ัง
    ที่ 1 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ อาศัยอำนาจตามความ
    นัยมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2๔๙๖ แก้ไข
    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 25๖๒  ประกอบข้อ  9  ของระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์       
    ที่ 901 /๒๕๖๔ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 จึงแต่งตั้งให้ นายนิพนธ์   
    สิริพิริยะ  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 

   ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      สั่ง  ณ  วันที่    6   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

      (นายกองโทเสนีย์  มะโน) 
          นายอำเภอสำโรงทาบ  



 

นางสมพร สมดี 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ กำหนด
    ว่า “ ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

 (๒) สำหร ับเทศบาลเมื ่อผู ้ว ่าราชการจังหว ัดมีคำสั ่งแต่ง ต้ัง
ประธานสภาเทศบาล 

     ดิฉันในฐานะประธานสภาทศบาลชั่วคราวจึงหมดภารกิจในการ
    ปฏิบัติหน้าท่ีจึงขอเรียนเชิญ นายนิพนธ์ สิริพิริยะ ประธานสภาเทศบาล
    ตำบลสำโรงทาบข้ึนปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เร่ือง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ    
ประธานสภาเทศบาล   เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบทุกท่าน ต้องขอขอบคุณ
    ท่านสมาชิกภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่ีให้ความไว้วางใจและเลือกผมให้ 

ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ผมจะปฏิบัติหน้าท่ีโดย
ยึดกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดครับ  
 ลำดับต่อไปผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป คือการเลือก
รองประธานสภาเทศบาล ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ .ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า “สภา
เทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติสภาเทศบาล” ประกอบกับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้นำ
ความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ผมจึงขอดำเนินการเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบต่อไปครับ  
 ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื ่อผู ้ที ่สมควรให้เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ 

นายชำนาญ บุญคำ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ ผมนาย

ชำนาญ บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอ
เสนอช่ือ นายธวัชชัย วิวาสุข สมาชิกสภาเทศบาลสำโรงทาบ เขตเลือกต้ังท่ี 
2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ  

นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ้นครับ นาง

ปราณี ทองดี และนางสมพร สมดี เป็นผู้รับรองผลครับ โดยมีสมาชิกสภา
เทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  ๒ คน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนดไว้
ครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็น รอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบอีกไหมครับ  



 

  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 

มติที่ประชุม   เลือก นายธวัชชัย วิวาสุข เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ    
ประธานสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ กำหนด
    ว่า  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   รองประธานสภาท้องถิ่น   หรือ 
    เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือกจึงถือว่าท่ีประชุมมีมติเลือก
    ให้ นายธวัชชัย วิวาสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกต้ังท่ี 
    2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  และให้เจ้าหน้าที่ของ
    เทศบาลรายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ต่อ
    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ภายใน ๗ วัน  นับแต่วันได้รับเลือกจากสภา
    เทศบาลต่อไป ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5  เร่ือง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ    
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลซึ่งตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.
    ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ  ๑๘  กำหนดว่า  “ให้สภา 
    ท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ให้ถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
”ประกอบกับข้อ ๑๓ กำหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำ
ความในข้อ ๘ มาบังคับโดย อนุโลม” ผมจึงขอดำเนินการเลือกเลขานุการ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอชื่อผู ้ท่ีเห็นว่าสมควรให้เป็นเลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบล
สำโรงทาบครับ        

นายบุญมี บุญคำ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ ผมนาย

บุญมี บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งท่ี  2 ขอ
เสนอชื่อ นายอุทัย โชติบุตร เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
ครับ  

นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ้นครับ นาย

ชำนาญ บุญคำ และนางปราณี ทองดี เป็นผู้รับรองผลครับ โดยมีสมาชิก
สภาเทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  ๒ คน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบท่ี



 

กำหนดไว้ครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอช่ือบุคคลอื่นให้เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบอีกไหมครับ  

  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 

มติที่ประชุม   เลือก นายอุทัย โชติบุตร เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น พ .ศ. 
    ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๔ กำหนดว่า ในการ
    เลือกสภาท้องถิ่น รองประธาน สภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
    ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า
    ผู้นั้นได้รับเลือก   จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายอุทัย  โชติบุตร   เป็น
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ขอให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการ
    เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
    ภายใน ๗ นับแต่วันได้รับเลือกจากสภาเทศบาลต่อไปครับ  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่  ๒ พ .ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓        
วรรคสอง กำหนดว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว 
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั ่วคราวพ้นจากตำแหน่ง” จึงขอเชิญนายอุทัย  
โชติบุตร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ขึ้นปฏิบัติหน้าท่ีครับ 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เร่ือง การกำหนดสมัยประชุมสามัญของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ    
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของ
    สภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
    แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี   ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒   มาตรา  ๒๔  วรรคแรกบัญญัติว่า 
    “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และ
    วันเริ ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด” และมาตรา 
    ๒๔ วรรคสี่ บัญญัติว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน
    สามสิบว ัน แต่ถ ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้ร ับอนุญาตจาก         
    ผู้ว่าราชการจังหวัด”    ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น   พ .ศ.๒๕๕๔ ข้อ  ๒๑  กำหนดว่า       
    “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
    ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
    สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
    สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
    ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดย
    อนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศ
    ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร



 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น”  จึงขอให้ที่ประชุมกำหนดวันเริ่มประชุมของสมัย
    สามัญประจำปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี ๒๕๖๕ 
    ของสภา เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอขึ้น
    ครับ  
นายบุญมี บุญคำ    

สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ ผมนาย
    บุญมี บุญคำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอเสนอ
    สมัยประชุมสามัญประจำปีเป็น ๔ สมัย ดังนี้ 

    1.สมัยท่ี 1 วันเริ่มต้นสมัยประชุม คือวันท่ี 13 พฤษภาคม 25๖4  
   มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน  
    2.สมัยที่ 2 วันเริ่มต้นสมัยประชุม คือวันที่ 1 กรกฎาคม 25๖4  
   มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน 
    3.สมัยที่ 3 วันเริ ่มต้นสมัยประชุม คือวันที่ 1 สิงหาคม 25๖4  
   มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน 
    4.สมัยท่ี 4 วันเริ่มต้นสมัยประชุม คือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 25๖4 
   มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน 

และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕  สมัยที่ 1 วันเริ่มต้นสมัย
ประชุม คือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 25๖5 มีกำหนดระยะเวลา 30 วันครับ 

นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ้นครับ นาย

ชำนาญ บุญคำ และนางปราณี ทองดี เป็นผู้รับรองผลครับ โดยมีสมาชิก
สภาเทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  ๒ คน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบท่ี
กำหนดไว้ครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ
อีกไหมครับ  

  เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอสมัยประชุมสามัญประจำปีเป็นอย่างอื่น จึงถือ
ว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็น ๔ สมัย ดังนี้  
  1.สมัยท่ี 1 วันเริ่มต้นสมัยประชุมคือ วันท่ี 13 พฤษภาคม 
25๖4 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน  
  2.สมัยที่ 2 วันเริ่มต้นสมัยประชุม คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 
25๖4 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน 
  3.สมัยที่ 3 วันเริ่มต้นสมัยประชุม คือ วันที่ 1 สิงหาคม 
25๖4 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน 
  4.สมัยท่ี4 วันเริ่มต้นสมัยประชุม คือ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
25๖4 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕  สมัยที่ 1 วันเริ่มต้นสมัย
ประชุม คือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 25๖5  มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน  



 

เมื่อที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว 
ขอให้เจ้าหน้าที่นำไปจัดทำเป็นประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ที่เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ให้ประชาชนทราบต่อไป
ครับ 
 

ระเบียบวาระที่    7  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ         
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ชี ้แจงข้อ
 กฎหมายครับ 
นายอุทัย โชติบุตร   
เลขานุการสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่ีเคารพ และ
 สมาชิก สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น  พุทธศักราช  2547  ข้อ  103  
 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  คือ 
  (1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น              
  มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  (2)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อ
 บุคคลที ่ไม ่ได ้เป ็นสมาชิกสภาท้องถิ ่น  ม ีจำนวนไม่น ้อยกว่าสามคน                
 แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 

  ข้อ  105  สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
 บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตาม
 ความจำเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  (2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  ข้อ  107  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภา
 ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ ่น  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล             
 ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
 เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณี      
 ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  โดยปกติกิจการของสภาเทศบาล  จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
 สามัญประจำเทศบาล  จำนวน  1  คณะ  คือ  คณะกรรมการตรวจ
 รายงานการประชุม  จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและเสนอจำนวน
 คณะกรรมการสาม ัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ตามที ่ท ่าน
 เลขานุการสภาเทศบาลได้เรียนให้ทุกท่านทราบ  โดยเป็นคณะกรรมการ



 

 ตรวจรายงานการประชุม  ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีจำนวนไม่น้อยกว่า  
 3  คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการครับ 
 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ 
นายบุญมี บุญคำ   
สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่ีเคารพ  ผม
 นายบุญมี บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งที ่ 2  
 ขอเสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำ
 เทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ให้มีจำนวน 3 คนครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ ้นครับ  นาง
 สมพร สมดี และนางปราณี ทองดี เป็นผู้รับรองผลครับ โดยมีสมาชิกสภา
 เทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  ๒ คน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนดไว้
 ครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจ
 รายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบอีกไหมครับ  
  เมื ่อไม่มีสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
 ประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบเป็นอย่างอื ่น จึงถือว่าท่ี
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบเห็นชอบ มีมติใหจ้ำนวนคณะกรรมการ
 ตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ให้มี
 จำนวน 3 คนครับ  
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคล
 ท ี ่ สมควรแต ่ งต ั ้ ง เป ็นคณะกรรมการสาม ัญประจำเทศบาลตำบล 
 สำโรงทาบ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้เรียนให้ทุกท่านทราบ  โดย
 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบล
 สำโรงทาบ  จำนวน  3  คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอรายชื่อท่านที่ 1
 ครับ  
นายวิทยา วิวาสุข   
สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่ีเคารพ  ผม
 นายวิทยา วิวาสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งที่ 2  
 ขอเสนอนายบุญมี บุญคำ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 สามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ท่านท่ี 1 ครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ ้นครับ  นาง
 สมพร สมดี และนางปราณี ทองดี เป็นผู้รับรองผลครับ โดยมี 
 สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  ๒ คน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ



 

 ท่ีกำหนดไว้ ผู้รับรองถูกต้องครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
 ชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบล    
 สำโรงทาบท่านท่ี 1 อีกไหมครับ  
  เม ื ่อไม ่ม ีสมาช ิกเสนอช ื ่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ
 ประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่านท่ี 1 เป็นอย่างอื่น จึงถือ
 ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบเห็นชอบ มีมติให้คณะกรรมการ
 ตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่านที่ 1 
 คือ นายบญุมี บุญคำ ครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและเสนอช่ือบุคคล
 ท ี ่ สมควรแต ่ งต ั ้ ง เป ็นคณะกรรมการสาม ัญประจำเทศบาลตำบล 
 สำโรงทาบ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้เรียนให้ทุกท่านทราบ  โดย
 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบล
 สำโรงทาบ จำนวน 3 คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอรายชื่อท่านที่ 2
 ครับ  
นายบุญมี บุญคำ   
สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่ีเคารพ  ผม
 นายบุญมี บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งที ่ 2  
 ขอเสนอนางปราณี ทองดี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 สามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ท่านท่ี 2 ครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ ้นครับ  นาง
 สมพร สมด ี  และนายชำนาญ บ ุญคำ เป ็นผ ู ้ ร ับรองผลคร ับ โดยมี
 สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  ๒ คน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
 ท่ีกำหนดไว้ ผู้รับรองถูกต้องครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
 ช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบล    
 สำโรงทาบท่านท่ี 2 อีกไหมครับ  
  เม ื ่อไม ่ม ีสมาช ิกเสนอช ื ่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ
 ประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่านท่ี 2 เป็นอย่างอื่น จึงถือ
 ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบเห็นชอบ มีมติให้คณะกรรมการ
 ตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่านที่ 2 
 คือ นางปราณี ทองดี ครับ 

นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและเสนอช่ือบุคคล
 ท ี ่ สมควรแต ่ งต ั ้ ง เป ็นคณะกรรมการสาม ัญประจำเทศบาลตำบล 



 

 สำโรงทาบ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้เรียนให้ทุกท่านทราบ  โดย
 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบล
 สำโรงทาบ จำนวน 3 คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอรายชื่อท่านที่ 3
 ครับ  
นางปราณี ทองดี   
สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที ่เคารพ  
 ดิฉันนางปราณี ทองดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งท่ี 
 2 ขอเสนอนายชำนาญ บุญคำ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 สามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ท่านท่ี 3 ค่ะ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ้นครับ  นาย
 ว ิทยา ว ิวาส ุข และนายบุญม ี  บ ุญคำ เป ็นผ ู ้ ร ับรองผลคร ับ โดยมี
 สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  ๒ คน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
 ท่ีกำหนดไว้ ผู้รับรองถูกต้องครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
 ชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบล    
 สำโรงทาบท่านท่ี 3 อีกไหมครับ  
  เม ื ่อไม ่ม ีสมาช ิกเสนอช ื ่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ
 ประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่านท่ี 3 เป็นอย่างอื่น จึงถือ
 ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบเห็นชอบ มีมติให้คณะกรรมการ
 ตรวจรายงานการประชุมสามัญประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่านที่ 3 
 คือ นายชำนาญ บุญคำ ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลตำบล
 สำโรงทาบ  จำนวน   1   คณะ   คือ 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบล
 สำโรงทาบ  จำนวน 3 ท่าน  คือ 

1.  นายบุญมี  บุญคำ 
2. นางปราณี ทองดี 
3. นายชำนาญ บุญคำ 

 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 8  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ    
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบวาระนี ้ปกติจะเป็นวาระที ่เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา    
    เทศบาลได้เสนอแนะแนวทางการบริหารงานของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ                      
    แต่ครั ้งนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก และสมาชิกทุกท่านก็เพิ่ง
    ปฏิญาณตนเพื่อรับตำแหน่งและเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป  จึงไม่ 
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