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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

คร้ังแรก   ประจำปี   2564 

วันท่ี   8   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2564   เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

…………………………. 

ผู้เข้าประชุม 

  1. นายพิชิต      โล้วตัง้กิจเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 

  2. นายฉัตรา  พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล 

  3. นางสาวภัทรานิฐ์ ลับสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล 

  4. นายพรชัย  ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

  5. นายคณพศ  ศริิศรีอัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาล 

  6. นายประกอบ  สวัสดิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

  7. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

  8. นายอนุสัก  สายพวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

  9. นางสาวรัตนา ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

  10. นางสาวสมบุญ เวชวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

  11. นายอิสระยศ ภญิโญ   สมาชิกสภาเทศบาล 

  12. นายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ร่วมประชุม 

1. ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์  นายอำเภอสูงเนิน 

2. นายณัฐกาล สุวรรณ   นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

3. นางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ    รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

4. นายภุชพงศ์    ทองพันภญิโญ   รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

5. นางศรัญญา    สีนารอด   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

6. นายธรรมอำนาจ  ดวงบุปผา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

7. ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ พรชวีโชติ  ปลัดเทศบาลปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

8. นางสาวนริศา จันทร์รองศรี  รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

9. นางบุษบา  โชติจันทึก  ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการฯ 

10. นางกุลภัส  กกสันเทียะ  ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

11. นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

12. นายจรูญ    ตังอำนวย    ผูอ้ำนวยการกองช่าง 

13. นางนิภาพร  คร้ามวงษ์  ผูอ้ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
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14. นางบังอร  กระจ่างโพธิ์  หัวหนา้สำนักปลัด 

15. นางสุวิมล  โขมะจติร  ท้องถิ่นอำเภอ 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ว่าที่ ร.ท.ภูมินันท์  พรชีวโชติ - กราบเรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน ท่านรอ้ยโทอนุชา  ตั้งพาณิชย์ 

(เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว) ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันนีเ้ป็นการประชุม 

สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ครั้งแรก ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอสูงเนิน จุด

ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย และเข้าประจำที่นั่งประธาน 

- ขออนุญาตท่านนายอำเภอสูงเนินและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านอ่าน

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
ครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เมื่อวันที่  

28 มีนาคม  2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม 2564 อาศัยอำนาจความตามในมาตรา 24 วรรคสอง และ

มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ประกอบคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 

7710/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่า

ราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

ประจำจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน  นายอำเภอ จึงเรียก

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ครั้งแรก  ในวันที่  8   มิถุนายน   2564  

เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน   

จังหวัดนครราชสีมา 

จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่   2   มิถุนายน พ.ศ. 2564 

            ลงนาม    ร้อยโทอนุชา   ตั้งพาณชิย์ 

                        (ร้อยโทอนุชา   ตั้งพาณชิย์)  

                 นายอำเภอสูงเนิน ปฏิบัติราชการแทน 

       ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
และในโอกาสนี้ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอำเภอสูงเนิน ท่านร้อยโท

อนุชา  ตั้งพาณิชย์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ประดับเครื่องหมายให้แก่นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทุกท่าน และกล่าว

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนินครั้งแรก ตลอดจนมอบนโยบายจังหวัด
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นครราชสีมา และอำเภอสูงเนิน เพื่อการบริหารของเทศบาลตำบลสูงเนิน

ต่อไป รายชื่อประดับเครื่องหมายใหแ้ก่นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา 

    เทศบาล ดังนี้ 

1. นายณัฐกาล  สุวรรณ    นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

2. นางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

3. นายภุชพงศ์   ทองพันภญิโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

4. นางศรัญญา   สีนารอด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

5. นายธรรมอำนาจ ดวงบุปผา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

6. นายประกอบ  สวัสดิ์    สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นางสาวรัตนา      ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

8. นายสิทธินันท์  ภูลายศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายอิสระยศ   ภญิโญ  สมาชิกสภาเทศบาล 

10.  นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล 

11.  นายพรชัย  ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

12.  นายพีระยุทธ   สาครวรรณศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

13.  นางสาวสมบุญ     เวชวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 

14.  นางสาวภัทรานิษฐ์  ลับสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล 

15.  นายอนุสัก      สายพวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

16.  นายคณพศ     ศิริศรีอัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาล 

17. นายฉัตรา     พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล 

ว่าที่ ร.ท.อนุชา  ตัง้พาณิชย์ - ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

(นายอำเภอสูงเนนิ) สูงเนิน ท่านปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้

เป็นวันดี ที่ได้โอกาสมาเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ก่อนอื่นผมขอ

ฝากเรื่องบางเรื่อง ให้ทุกท่านทราบและเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติต่อไป การจะมา

เป็นสมาชิกสภาเทศบาล การจะเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารก็ดี ทั้งสองฝ่ายต้อง

ทำงานเป็นมือซ้ายและมือขวา เดินไปด้วยกัน ท่านคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งดีให้

เกิดขึ้น ถามว่าอำเภอสูงเนินเราจะมีความเจริญจะมีความพัฒนาไปมากกว่า

ที่เป็นอยู่ไหม สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเราคิดแล้วต้องทำ อันดับแรกท่านต้องไปดู  

พรบ.เทศบาล ว่าท่านมีหน้าที่และบทบาทอย่างไร ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ

ชาวบ้าน การประปาถึงแม้ว่าเราจะโอนไปเป็นของส่วนภูมิภาคแล้ว 

งบประมาณฐานรากลงมาในพืน้ที  ท่านก็สามารถจะเสนอของบประมาณ  
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เข้าไปที่ประปา เมื่องบประมาณลงมา ก็ปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาในพื้นที่

ของเรา 

เรื่องที่ 1  การบริหารผลงานท่านต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่  โดยเริ่มตั้งแต่ปาก

ทางสูงเนนิให้ดูดี สีฟูทบาททาสใีหม่ดีไหม ตัดต้นไม้ริมทาง 

เรื่องที่ 2 ตลาด  ตลาดของเราเป็นตลาดดั้งเดิม  ลองให้ทางวิศวกรรม มา

ออกแบบปรับปรุงใหม่ให้ดูดขีึน้ สะอาดขึน้ 

เรื่องที่ 3 ความสะอาดของถนน  และเมื่อข้ามทางรถไฟไปน้ำท่วมเป็น

ประจำ เทศบาลต้องมีเส้นทางน้ำทั้งหมดให้เขตเทศบาล ว่าน้ำไหลจาก

ตรงไหนไปตรงไหน ถ้าน้ำท่วมแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไง และที่ผ่านมาได้มี

ประชาชนได้มาร้องขอให้อำเภอช่วยในเรื่องของถุงยังชีพ จำนวน 4-5 ราย 

อำเภอก็ต้องทำเรื่องขอไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดูแล้วหน่วยงานใน

พื้นทีก็ต้องช่วยประชาชนในพื้นที่ เราก่อน ก่อนที่ เราจะไปขอที่อื่น ท่าน

สามารถทำได้ไม่ว่าจะขอบริจาค หรอืรวมนำ้ใจก็ได้ 

เรื่องที่ 4  โคราชเมืองจีโอพาร์ค  สูงเนินเราเป็น 1 ใน 5 อำเภอ โคราช

เมืองจีโอพาร์ค  ซึ่งในอนาคตข้างหน้า อาจมีนักท่องเที่ยว เข้ามาเยี่ยมชม 

สถานที่โบราณในอำเภอสูงเนิน เทศบาลสูงเนินอาจจะมีรถพานักท่องเที่ยว

ไปชมสถานที่ต่างๆ 

เรื่องที่ 5 ถนนในเขตเทศบาล  ท่านต้องมีเส้นทางของถนนทั้งหมดในเขต

เทศบาล จะได้รู้ว่าถนนตรงไหนน้ำท่วม ถนนตรงไหนชำรุด ท่อระบายน้ำเล็ก

ไป จะได้แก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น และเมื่อท่านทั้งหลายเข้ามาแล้วการบริหาร

ผลงานสำคัญที่สุด เมื่อเข้ามาแล้วก็ทำให้เติมที่ และในการทำงานท่านต้อง

ยึดถือความถูกต้อง ความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลสูงเนินของท่าน  

และอีกเรื่อง ช่วงบ่ายผมจะประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ผมจะเชิญ

เจ้าของตลาดหารือเรื่องตลาดนัด  การอนุญาตให้มีตลาดนัดหรือตลาดอยู่

ในอำนาจของเทศบาล การจะอนุญาตให้เปิดตลาดได้นั้นต้องดูว่าผู้จัดการ

ตลาดมีการบริหารจัดการมีโรคโควิด ดีหรือไม่ เราจะมีเจ้าหน้าที่ของทาง

อำเภอและเจ้าหน้าที่ เทศบาลลงไปตรวจดูตลาด ว่ามีมาตรการในการ

ควบคุมโรคโควิด หรอืไม่ 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

ครั้งแรก ของปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ครับ 
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ว่าที่ ร.ท.ภูมนิันท์ พรชวีโชติ - ในลำดับต่อไปขออนุญาตกลับเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลตำบล 

(เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว) สูงเนินครัง้แรก เพื่อดำเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีอายุสูงสุด ซึ่ง

อยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว เพื่อ

เลือกประธานสภาท้องถิ่น แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ตาม

มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒4๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอเรียนเชิญ นายประกอบ  สวัสดิ์  สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลสูงเนิน ผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุม ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภา

ช่ัวคราวและดำเนนิการประชุมต่อไป ขอเรียนเชญิครับ 

นายประกอบ  สวัสดิ์ - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ทุกท่าน ยนืขึน้ เพื่อกล่าวคำ 

(ประธานสภาฯชั่วคราว)  ปฏิญาณตามผม ดังนี้ 

“ข้าพเจ้า นาย/นาง....ขอปฏิญาณว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน” 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน แนะนำตัวต่อท่านอำเภอ 

สูงเนิน ขอเชิญครับ 

ว่าที่ ร.ท.ภูมนิันท์ พรชวีโชติ - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินทุกท่าน ได้แนะนำตัวต่อท่าน

นายอำเภอสูงเนนิ ครับ 

นายสิทธินันท์ฯ      1. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน กระผม นายสิทธินันท์    ภูลายศรี  

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 2 ครับ 

นายอนุสักฯ      2. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน กระผม นายอนุสัก    สายพวรรณ์  

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 2 ครับ 

นายพิชิตฯ    3. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนนิ กระผม นายพิชิต   โล้วตัง้กิจเจริญ 

สมาชิกสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 1 ครับ 

นายฉัตราฯ 4. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนนิ นายฉัตรา      พจนานุวัตร    

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 1 ครับ 

นายพรชัยฯ      5. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน กระผม นายพรชัย    ปฐมรัตน์  

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 1 ครับ 

นางสาวภัทรานิษฐ์ฯ    6. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน ดิฉัน นางสาวภัทรานิษฐ์  ลับสูงเนิน   

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 1 ค่ะ 
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นางสาวสมบุญฯ  7. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน ดิฉัน นางสาวสมบุญ เวชวัฒน์  

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 2 ค่ะ 

นางสาวรัตนาฯ      8. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน ดิฉัน นางสาวรัตนา    ไชยรัตน์   

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 2 ค่ะ 

นายอิสระยศฯ     9. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน กระผม นายอิสระยศ   ภญิโญ  

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 2 ครับ 

นายพีระยุทธฯ     10. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน กระผม นายพีระยุทธ   สาครวรรณศักดิ์  

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 2  ครับ 

นายคณพศฯ  11. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน กระผม นายคณพศ     ศริิศรอีัจฉราพร  

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 1 ครับ 

นายประกอบฯ     12. เรียนท่านนายอำเภอสูงเนิน กระผม นายประกอบ   สวัสดิ์  

สมาชิกสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เขต 1 ครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ว่าที่ ร.ท.ภูมนิันท์ พรชวีโชติ -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภา 

(เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว) เทศบาลทุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ วรรค ๒ กำหนดให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา

เทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลครบตามจำนวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา

เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน

มีสิทธิเสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง

ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง

ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก สภาท้องถิ่นแต่ละคนมสีิทธิรับรองได้เพียง

ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน

เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน

ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ  ที่

ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน

สูงสุดเท่ากัน หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธี

เดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธี
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จับสลากเฉพาะผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตาม

วรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย อนุโลมให้ประธานที่ประชุม

เชญิสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลาก

ตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผูไ้ด้คะแนนสูงสุด เท่ากันตก

ลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้  

ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำ

บัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับ

คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา

ท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น

ประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา

ท้องถิ่นครั้งแรก ตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่

กรณีดำเนนิการแต่งตัง้ทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

แล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่

ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 

หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง

ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก ครับ 

นายประกอบ สวัสดิ์ ทุกท่านได้ฟังคำช้ีแจงขอ้กฎหมายการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้ว 

ประธานสภาฯชั่วคราว ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็น

ประธานสภาเทศบาล ครับ 

(นายสิทธินันท์ฯ)  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสิทธินันท์  ภูลานศรี  

สมาชิกสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอชื่อ นายพิชิต  โล้วตั้งกิจเจริญ 

เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

นายประกอบ สวัสดิ์  ขอผูร้ับรอง 2 คน ด้วยครับ 

ประธานสภาฯชั่วคราว  

นายประกอบ สวัสดิ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ นายอนุสัก  ลายพวรรณ์ สมาชิก 

ประธานสภาฯชั่วคราว  สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน คนที่ 1 และ นายอิสระยศ  ภิญโญ สมาชิกสภา  

นายประกอบ สวัสดิ์ เทศบาลตำบลสูงเนิน คนที่ 2  จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น  

ประธานสภาฯชั่วคราว อีกหรอืไม่  หากไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม ครับ 
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มตทิี่ประชุม   เห็นชอบ 11    เสียง  

ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง    

มตทิี่ประชุม เลือก นายพิชิต  โล้วตั้งกิจเจรญิ  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

นายประกอบ สวัสดิ์ เมื่อที่ประชุมสภามีมติเลอืกประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนินตัวจรงิแล้ว  

ประธานสภาฯชั่วคราว ขอพักการประชุมสภา 15   นาที  เพื่อดำเนินการทางธุรการแต่งตั้ ง

ประธานสภาตัวจริง จากนั้นเชิญผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล

ตำบลสูงเนิน ทำหน้าที่ประธานสภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกรอง 

ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาล

ชีแ้จงขอ้กฎหมาย 

ว่าที่ ร.ท.ภูมนิันท์ พรชวีโชติ -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามพระราชบัญญัติ 

เลขานุการสภาช่ัวคราว เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ 

วรรค ๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ

ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(1) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยและวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 

(2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ

ประจำปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่

วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ

ปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

(3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ใหส้ภาองค์บริหารส่วนตำบล กำหนด

ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม

เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนัน้มกีำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัย 

ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วันการกำหนด

สมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด  ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดหรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

ข้อ ๑๒ วธิีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้ 

บังคับโดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี รองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้

เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา

ท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรอื 

เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ งเพียง

ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ขอเรียนเสนอให้ที่ประชุม

รับทราบครับ 

-ผมขอเชิญให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นผู้

ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยต้องมีสมาชิกสภา

เทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ครับ ขอเชิญเสนอครับ 

 สู่กระบวนการเลือก 

(นายคณพศฯ)   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผมนายคณพศ ศิริศรีอัจฉราพร  

สมาชิกสภา   สมาชิกสภา เทศบาลตำบลสูงเนิน  ขอเสนอชื่อ นายสิทธินันท์  ภูลายศรี 

เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ ขอผูร้ับรอง 2 คน ด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล  

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ นางสาวรัตนา ไชยรัตน์ สมาชิก 

ประธานสภาฯเทศบาล  สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน คนที่ 1และ นางสาวภัทรานษิฐ์ ลับสูงเนิน  

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน คนที่ 2  จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภา

เทศบาลท่านอื่นอีกหรอืไม่ หากไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม ครับ 

มตทิี่ประชุม   เห็นชอบ 11    เสียง  

ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง    

 เลือก นายสิทธินันท์  ภูลายศรี  เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบล 

สูงเนิน 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๔ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ประธานสภาฯเทศบาล ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ทุกท่าน

ทราบด้วย  เชญิครับ 

ว่าที่ ร.ท.ภูมินันท์ พรชีวโชติ -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาชั่วคราว  ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๑๘ วรรคแรก  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรอืข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ หรอืสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคน

หนึ่ง เป็นเลขานุการสภา ท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะ

เป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  

ข้อ ๑๓ วธิีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้

บังคับโดย อนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลอืกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้

เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากตำแหน่ง 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  

หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผูส้มควรได้รับการแต่งตั้งเพียง

ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ขอเรียนเสนอให้ที่ประชุม

รับทราบครับ 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ผมขอเชญิใหท้่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ 

ประธานสภาเทศบาล เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยต้องมีสมาชิก

สภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ครับ ขอเชิญ.............. 

                                      สู่กระบวนการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน   

(นายฉัตราฯ)   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายฉัตรา พจนานุวัตร  

สมาชิกสภา   สมาชิกสภา เทศบาลตำบลสูงเนิน)  ขอเสนอ นางสาวนริศา  จันทร์รองศรี 

รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน   

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ ขอผูร้ับรอง  2  คนครับ 

ประธานสภาฯเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คอื นายอนุสัก  สายวรรณ์ สมาชิกสภา  

เทศบาลตำบล สูงเนิน คนที่ 1 และ นายพรชัย  ปฐมรัตน์ สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลสูงเนิน คนที่ 2  

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ จะมีผู้เสนอชื่อท่านอื่นอีกหรอืไม่ หากไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯเทศบาล    
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มตทิี่ประชุม   เห็นชอบ 11    เสียง  

ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง     

 เลือก นางสาวนริศา  จันทร์รองศรี เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงข้อกฎหมาย 

ประธานสภาฯเทศบาล 

นางสาวนริศาฯ -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน 

เลขานุการสภา   ค่ะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 105 ภายใต้

ข้อบังคับข้อ 103 และ ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา

ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของท้องถิ่น ในที่นี้ตาม

(2)  จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ประกอบกับ  

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า

สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอ

ชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้

นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ ทุกท่านได้ฟังคำช้ีแจงขอ้กฎหมายแล้ว ผมจะขอมตทิี่ประชุม 

ประธานสภาฯเทศบาล การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวนกี่คนก่อนว่า

จะให้มีจำนวนกี่คน ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอให้ท่านสมาชิก

สภาเสนอกี่คนครับ 

(นายพีรยุทธฯ) เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายพีรยุทธ   

สมาชิกสภา สาครวรรณ ศักดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสู งเนิน  ขอเสนอให้มี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวน 3 คนครับ 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ขอสมาชิกสภารับรอง  2  ท่านครับ ผูร้ับรองคือ นายประกอบ  สวัสดิ์ 

ประธานสภาฯเทศบาล  และนางสาวรัตนา ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ผู้รับรอง  

มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่  ขอเชิญ  หากไม่มี  ถือว่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวน 3 คนครับ 

 



12 
 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ ต่อไปจะให้สมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประธานสภาฯเทศบาล  ประชุมที่ละคน ขอรายชื่อคนที่ 1 ก่อน เชญิเสนอครับ 

(นายพีรยุทธฯ)   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม  

สมาชิกสภา นายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอ 

นายอนุสัก สายพวรรณ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที1่ 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ขอสมาชิกสภารับรอง  2  ท่านครับ ผูร้ับรองคือ นางสาวสมบุญ  เวชวัฒน์ 

ประธานสภาฯเทศบาล  และนางสาวภัทรานษิฐ์  ลับสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน   

ผูร้ับรอง มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า

นายอนุ สั ก  สายพ วรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสู ง เนิ น  เป็ น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ เชญิเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2   

ประธานสภาฯเทศบาล  เชญิครับ   

(นายอิสระยศฯ)  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนาย 

สมาชิกสภา อิสระยศ  ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอ นายพรชัย 

ปฐมรัตน์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที ่ 2 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ขอสมาชิกสภารับรอง 2  ท่านครับ ผูร้ับรองคือ นายฉัตรา  พจรานุวัตร   

ประธานสภาฯเทศบาล  และนายคณพศ  ศริิศรีอัจฉราพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน   

ผู้รับรอง  มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือ

ว่า นายพรชัย  ปฐมรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสู ง เนิน  เป็ น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ เชญิเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3  

ประธานสภาฯเทศบาล  เชญิครับ   

(นางสาวรัตนาฯ)  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน 

สมาชิกสภา  นางสาวรัตนา  ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอ  

นายฉัตรา  พจรานุวัตร  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

คนที่ 3 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ขอสมาชิกสภารับรอง  2  ท่านครับ ผูร้ับรองคือ นายอนุสัก สายพวรรณ์ 

ประธานสภาฯเทศบาล  และนายพรชัย ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ผู้รับรอง  

มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรอืไม่ ขอเชญิ หากไม่ม ีถือว่า  

นายฉั ตรา  พ จรานุ วัต ร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสู ง เนิ น  เป็ น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3   



13 
 

เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม ประกอบด้วย  

1. นายอนุสัก สายพวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน คนที่ 1 

2. นายพรชัย ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน คนที่ 2 

3. นายฉัตรา  พจรานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน คนที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และวัน 

เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕ ขอเรียนเชญิ 

ประธานสภาฯเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงขอ้กฎหมาย 

นางสาวนริศาฯ   -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ

เลขานุการสภา   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๖๒วรรคแรก ในปีหนึ่งใหม้ีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุมสามัญ

ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาล

กำหนด ประกอบ วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆใหม้ีกำหนดไม่เกิน 

30 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ

จังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ 11 วรรค 2 สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาล

กำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนด

กี่วัน การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้กำหนด ค่ะ 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงขอ้กฎหมายแล้ว ขอเชญิ 

ประธานสภาฯเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอครับ     

(นายพีระยุทธฯ) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์  ขอ 

สมาชิกสภา   เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ เป็น ๔ สมัย และสมัยแรก 

ของปีถัดไป ดังนี้ 

 สมัยที่  2  เริ่มตัง้แต่วันที่  9 มิถุนายน ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

 สมัยที ่ 3  เริ่มตัง้แต่วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

 สมัยที ่ 4  เริ่มตัง้แต่วันที่  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วัน   

 และสมัยแรกของปีถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่

เกิน ๓๐ วัน 

นายพิชิต โล้วตั้งกิจเจริญ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ขอเชญิครับ   

(นางสาวนรศิาฯ)  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวนรศิา  จันทร์รองศรี 
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เลขานุการสภา   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน การนำเสนอสมัยประชุมสภาเทศบาล  

เมื่อสักคู่ ต้องนำเรียนที่ประชุมว่า สภาเทศบาลตำบลสูงเนินชุดเดิมได้

กำหนดสมัยแรก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564  ซึ่งในการดำรงตำแหน่ง

ของสมาชิกสภาชุดเก่าหมดวาระลง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งสมัย

ประชุมที่ได้กำหนไว้ไม่ได้ดำเนินการ สภาชุดนีจ้ึงจำเป็นต้องกำหนดสมัย

ประชุมสภา ตั้งแต่สมัยแรก ให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น 

 ให้ครบทั้ง 4 สมัย  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ เสนอสมัยประชุมสภาตั้งแต่

แรกสมัยแรก ในครบทั้ง 4 สมัย ค่ะ 

(นายธรรมอำนาจฯ) ขอนำหารอื สมมุตวิ่าสมาชิกสภาชุดนี ้ประกาศรับรองผลล่าช้า จนได้เข้ามา 

เลขานุการนายก ทำงานช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน การกำหนดสมัยประชุมให้ครบ 4 

สมั ย   ได้ ห รือ ไม่ อย่ างไร  แต่ เนื่ อ งจาก ชุด เก่ าหม ดวาระลง เดื อ น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

มกราคม ประกาศเลือกตั้งเสร็จเดือน มีนาคม เมื่อ กกต.รับรองแล้ว สมัย

ประชุมกำหนดไว้ 4 สมัย ชุดเดิมกำหนดสมัยแรกไว้แล้ว ชุดนี้จะไม่ประชุม

สมัยแรก แต่จะประชุมสมัยที่ 2,3,4 ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้

เสนอไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าถูกต้องไม่ครับ 

(นางสาวนรศิาฯ)  ในส่วนข้อหารอืข้อแรก เรื่องการรับรองล่าช้า แต่ให้การกำหนดสมัยประชุม

เลขานุการสภา   ตามระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ การประชุมสภา สภาต้องกำหนดสมัย 

ประชุมให้ครบทั้ง 4 สมัย ซึ่งสมัยละไม่เกิน 30 วัน  จากที่ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ถามว่าสภาชุดเดิมได้กำหนดสมัยประชุมไว้แล้ว 1 

กุมภาพันธ์  ก็จะมี สมัยที่ 1 วันที่ 1  กุมภาพันธ์ สมัยที่ 2 วันที่ 1 

พฤษภาคม สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจกิายน แต่

เนื่องจากว่าสภาชุดเดิมไม่ได้ดำเนินการ เพราะสมาชิกสภาหมดวาระลง ทำ

ให้ช่วงระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์  สภาท้องถิ่นว่างลง จงึไม่มีการดำเนนิการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตามที่กำหนดไว้ ทำให้การกำหนดสมัยประชุม

สภาไม่ครบตามกำหนด แต่ว่าสภาชุดใหม่สามารถกำหนดสมัยประชุมสภา

ใหม่ได้แล้ว ถ้าเห็นว่าการกำหนดสมัยประชุมในคราวนั้นไม่เหมาะสม แต่

เนื่องจากเลขานุการนายกเทศมนตรี เรียนหารือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 

1  จะเอาสมัยประชุมนัน้เลยได้ไหม  เนื่องจากว่าการประชุมสภาต้องมีการ

ประชุมให้ครบ 4 สมัย  เพราะฉะนั้นสมัยประชุมสมัยแรก ไม่มคีณะของสภา

ทำให้การประชุมสภาสมัยนั้นตกไป จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาชุดใหม่ใน

การกำหนดสมัยในครั้งนี้ ถึงแม ้กกต.จะรับรองช้า แต่ดูตามปีปฏิทินแล้วก็
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สามารถกำหนด 4 สมัยได้ ควรจะกำหนดให้ครบทั้ง 4 สมัย ค่ะตาม

ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  

(นายพีระยุทธฯ) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์   

สมาชิกสภา   เมื่อสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก  ได้ผ่านมาแล้ว ผมขอให้สมัยประชุม 

สภาสมัยแรก นั้น ตกไป ผมจะขอยึดตามที่เสนอการกำหนดสมัยประชุมสภา 

เดิมครับ 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ขอเชญิครับ   

ประธานสภา 

(นายธรรมอำนาจฯ) สภาชุดทีแ่ล้วกำหนดไว้แล้ว ความเห็นผมที่ดูตามกฎหมาย กำหนดไว้  

เลขานุการนายก  4 สมัย ที่สมัยแรกนั้นไม่ได้ประชุม เพราะเนื่องจากสภาชุดนีเ้ข้ามาที่หลัง 

    ผ่านสมัยประชุมไปแล้ว จงึประชุมย้อนหลังไม่ได้ และตามที่เลขานุการสภา 

ได้เสนอการกำหนดสมัยประชุม คือ สมัยแรก เดือน มิถุนายน สมัยที่ 2 

เดือน สิงหาคม สมัยที่ 3 เดือน กันยายน สมัยที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 

(นางสาวนริศาฯ)  ถ้าสภา เห็นว่าไม่เหมาะสมก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ 

เลขานุการ 

(นายธรรมอำนาจฯ) ดังนัน้ ผมขอให้เสนอตามที่สมาชิกสภาได้เสนอ ไปครับ 

เลขานุการนายก  เพราะผมได้ดูระเบียบข้อกฎหมายมาแล้ว ว่าไม่ผิดครับ 

(นางสาวนริศาฯ)  ต้องเรียนใหท้ราบนะค่ะ ว่าพึ่งได้รับเอกสารก่อนการประชุมไม่ถึง 5 นาที 

เลขานุการสภา   ในข้อระเบียบตัวนี ้ไม่มั่นใจ อย่างไงขอหารอืกับจังหวัดก่อน อยากใหก้าร 

กำหนดสมัยประชุมสภา ถูกต้อง เพราะในฐานะเลขานุการสภาต้อง

รับผิดชอบ ในส่วนของการกำหนดสมัยประชุมสภา ก็อยากให้ถูกต้องตาม

ระเบียบการประชุมสภานะค่ะ ถ้าตามที่เลขานุการนายกเสนอไม่ขัดกับ

ระเบียบก็ใหก้ำหนดได้ตามเสนอค่ะ  

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ  หากไม่มี

ประธานสภาฯเทศบาล  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ -ตามที่.....เสนอขอผู้รับรอง 

ประธานสภาฯเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คอื นายอนุสัก สายพวรรณ์ สมาชิก 

สภาเทศบาลตำบล สูงเนิน  และ นายพรชัย ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลสูงเนิน  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11    เสียง  

ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง     
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    -มมีตใิห้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 

2564 และสมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี  2565    ดังนี้  

สมัยที่ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง ยึดตามการกำหนดสมัยประชุมของสภาชุดเดิม 

สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่  9 มิถุนายน ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

 สมัยที่  3  เริ่มตัง้แต่วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

 สมัยที ่ 4  เริ่มตัง้แต่วันที่  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วัน   

 และสมัยแรกของปีถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่

เกิน ๓๐ วัน 

ระเบียบวารท่ี ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายพิชิต โล้วตัง้กิจเจริญ ด้วยระเบียบข้อกฎหมายกำหนดให้นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายใหท้ี่ 

ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล ทราบก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับญัตติวาระการ

พิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ มีความจำเป็น

เร่งด่วนต้องให้สภาพิจารณาเพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบลสูงเนิน สภา

เทศบาลตำบลสูงเนิน จำเป็นต้องเรียกเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 2564 จึงขอนัดเรียกเปิดประชุมสภา

เทศบาลตำบลสูงเนิน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ 

ห้องประชุมเทศบาลตำบลสูงเนิน และขอให้สมาชิกสภาทุกท่านมาประชุม

โดยพร้อมเพียงกัน การแต่งกายชุดเครื่องแบบกากีครับ สุดท้ายนี้ผมต้อง

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลาตำบลสูงเนินทุกท่านที่ให้โอกาสเลือกผมมา

ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะ

ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังครับ ขอปิดการประชุม 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น.  

      (ลงช่ือ)  นางสาวนริศา  จันทร์รองศรี ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวนรศิา  จันทร์รองศรี) 

รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ครัง้แรก 

เมื่อวันที่   8   มิถุนายน    2564       

   (ลงช่ือ)       นายพรชัย   ปฐมรัตน์  ประธานกรรมการ 

                            (นายพรชัย   ปฐมรัตน์) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
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      (ลงช่ือ)      นายฉัตรา  พจนานุวัตร  กรรมการ 

                    (นายฉัตรา  พจนานุวัตร) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

(ลงช่ือ)       นายอนุสัก  สายพวรรณ์   กรรมการ/เลขานุการ 

                                (นายอนุสัก  สายพวรรณ์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

รายงานการประชุมครั้งนี้ สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแลว้ 

(ลงช่ือ)      นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจรญิ     

                        (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจรญิ) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 

       

                                                                                                
 

 


