
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าครั้งแรก 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
วันศุกร์  ที่ 4 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๒ นายวชิรศักย์ พรหมษี สมาชิกสภาเทศบาล วชิรศักย์ พรหมษี  
๓ นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๔ นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเทศบาล นิวัฒน์ ศรีหมื่น  
๕ นายพงศกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร วงค์ชัย  
๖ นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเทศบาล อ้าย เมืองมูล  
๗ นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล พนัสพงศ์ ภิราษร  
๘ นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล รามนัฏ อินต๊ะรัตน์  
9 นายภูวนัย  อิ่นค่ า สมาชิกสภาเทศบาล ภูวนัย  อิ่นค่ า  

10 นางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล พรพิมล วงษารัตน์  
11 นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  
12 นายบุญสอน ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอ าเภอแม่ลาว ญาณวุฒิ สุดพิมศรี  
2 นายสมบัติ  โลหะกิจ ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว สมบัติ โลหะกิจ  
3 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย  
4 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประสงค์  เมืองมูล  
๕ นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
6 นายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์  
7 นายพินิจพล  พรมวงศ์ รก.ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงศ์  
8 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  
9 นายอดุลย์ ยอดทองค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อดุลย์ ยอดทองค า  

10 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
11 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
๑๒ นางพัชรินทร์  อินพลูใจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน พัชรินทร์  อินพลูใจ  
13 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกัน ถวิล  เมืองสิงห์  

 

 



- ๒ - 

 

ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ      กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอแม่ลาวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จ (เชิญนายอ าเภอ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ      นั่งที่ประธานฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายประสงค์  เมืองมูล       เรียนนายอ าเภอแม่ลาว ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม 
ปลัดเทศบาล นายประสงค์เมืองมูล ปลัดเทศบาล ขออ่านประกาศอ าเภอแม่ลาว เรื่อง เรียกประชุมสภา

เทศบาลต าบลป่าก่อด าครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
เมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด    เมื่อวันที่                  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประกอบข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และค าสั่งจังหวัดเชียงราย 5742/2563 
เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ส่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จึง
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าครั้งแรก ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ ล าดับต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า กล่าวค าปฏิญาณตน ขอเรียนเชิญครับ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ลาวกล่าวปฏิญาณตน 

นายประสงค์  เมืองมูล       ผมเห็นว่าควรให้เชิญท่าน สท.อินถา มะโนค า ผู้มีอายุสูงสุดน ากล่าวค าปฏิญาณตนครับ 
ปลัดเทศบาล เมือง 
นายอินถา  มะโนค า ทุกท่านยืนขึ้นแล้วกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า “ข้าพเจ้า(ออกชื่อผู้ปฏิญาณตน) 
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
ท้องถิ่น”  

นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ ต่อไปเรียนเชิญท่านนายอ าเภอแม่ลาว กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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นายอ าเภอแม่ลาว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ทุกท่าน ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๔๗๗ การปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาลจึงถือก าเนิดขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
ปีนี้เป็นปีที่ ๘๗ กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ทุกท่าน         
ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาและผ่านการรับรอง 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความ
ไว้วางใจ สูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่ง
นี้ ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้ว นับตั้งแต่ท่าน
ทราบผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยการควบคุม         
การบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้  การ
ตั้งกระทู้ถามการตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล         
เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ ของสภา
เทศบาล การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เทศบัญญัติ
ต่างๆ หรือกิจการอ่ืนใดอันเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ด้วยความปรารถนาดี กระผม
อยากเห็นความส าเร็จของการบริหารราชการ การจัดท าบริการสาธารณะ ของเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี ขอให้ท่านยึดหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๑. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ๒. ยึดมั่นในประโยชน์
สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และทางอ้อม  ๓.ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหา ความต้องการของประชาชน ๔.ปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัด แห่งอาณัติมอบหมายใดๆ   
๕. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย  หนักแน่นด้วย
เหตุและผลที่ถูกต้อง ท้ายนี้กระผมขอน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระราชทาน
ให้กับพสกนิกร ชาวไทยเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตและการท างานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า 
“บ้านเมืองจะวัฒนา ถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 
๓ ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” กระผม       
นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  
ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าครั้งแรก ณ บัดนี้ การเปิดประชุมได้เปิด
เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการประชุมถือปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเลือกประธานสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า รองประธานสภาเทศบาล ผมขอถือโอกาสนี้กล่าวแสดงความยินดีกับ
ทุกท่านนับตั้งแต่ทางคณะผู้บริหาร คือท่านนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า วันนี้มองไปมีสมาชิกสภาทั้งหมด 12 ท่านตามกฎหมายก าหนด 
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นายอ าเภอแม่ลาว อาจจะมีคนเก่าเข้ามาบ้างและอาจจะมีสมาชิกสภาคนใหม่ท่ีได้รับเลือกเข้ามา เมื่อได้มาพบกับ
ทุกท่านวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ให้เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชน เราต้องนึกถึงค าว่าเป็นปาก
เป็นเสียงให้กับพ่ีน้องประชาชนให้เสมือนว่าเราก าลังอยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ตอนที่
ท่านเสนอตัวเข้ามาผมเชื่อว่าท่านต้องมีนโยบายแก่พ่ีน้องประชาชน สิ่งที่เป็นพันธะสัญญาที่
ท่านได้ให้ไว้ เป็นเรื่องส าคัญปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในระบบการปฏิบัติมี
หลายช่องทางแต่ช่องทางที่ท าได้ง่ายที่สุดเข้าถึงพ้ืนที่ได้เร็วที่สุดการบริหารจัดการง่ายที่สุดคือ
การส่งต่อความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนให้กับผู้ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภา
เทศบาลท่านอยู่ในพ้ืนที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วปัญหาต่างๆความต้องการของพ่ีน้องประชาชน
ให้เข้าสู่ระบบการเข้าสู่ประชุมสภาหรือเสนอให้กับผู้บริหาร ในวันนี้ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ต้องท างานเป็นเนื้อเดียวกัน หมายความว่าไม่มีการตรวจสอบเรียกว่าขั้นตอนการเสียบบัตรที่
ได้ก าหนดไว้แล้วท่านมีหน้าที่เกี่ยวกับสภาท่านก็ท าหน้าที่ไป คณะผู้บริหารก็ท าหน้าที่การ
บริหารไป ทั้งหมดท้ังมวลเป็นภาพรวมของเทศบาลต าบลป่าก่อด า หากทุกท่านเข้าใจในสิ่งที่ที่
ผมพูดการปฏิบัติหน้าที่ท่านตามบทบาทหน้าที่ของท่านไปภาพรวมของเทศบาลรวมทั้งคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล องค์ประกอบสุดท้ายคือข้าราชการเจ้าหน้าที่ประจ าของ
เทศบาล ผมอยากเรียนกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล อ าเภอแม่ลาวของเรารอการพัฒนาใน
หลายๆ เรื่อง เราเป็นอ าเภอที่เคยอยู่ในอ าเภอเมืองเก่า พอแยกเป็นอ าเภอแม่ลาวคนแทบจะ
ไม่รู้จัก เรามีพ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสามารถพัฒนาได้ฉะนั้นการที่เราพัฒนาได้ 
หมายความว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมอง
ภาพรวมของการพัฒนาของภาพรวมของอ าเภอด้วย ฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีจากวันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองและได้ท าหน้าที่ต่ออีก 4 ปีฉะนั้นในช่วงที่ท่านมีต าแหน่ง
หน้าที่อยากจะให้ท่านได้ท าหน้าที่ของท่านให้เต็มที่วันนี้ผมไม่ทราบสมาชิกสภาเทศบาลคน
เก่าได้กลับมาก่ีคน ข้อมูลการเลือกตั้ง ปรากฏว่านายกคนเดิมบางส่วนเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ได้
กลับเข้ามาบริหาร เพียงแค่ 30% วันนี้ท่านมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจนอยากจะให้
ท่านได้ท าหน้าที่ของท่านให้เต็มที่ ยกตัวอย่างคนที่อยากเป็นและคนที่อยากท า คนที่อยาก
เป็นแต่ไม่อยากท า ท่านจะเป็นแบบนั้นท่านสามารถเลือกเองได้ วันนี้ขออนุญาตแสดงความ
ยินดีทางคณะผู้บริหารซึ่งเป็นคนเดิม ยินดีแก่สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 ท่าน ขออนุญาตได้
ฝากข้อคิดแนวคิดท่านจะเชื่อผม ผมไม่สามารถบังคับพวกท่านได้ แต่ผมเชื่อว่าการที่ท่านเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ท่านต้องมีอุดมการณ์ หากเข้ามาแค่อยากเป็นเพราะฉะนั้นโอกาสอยู่ในมือ
ท่านแล้ว ความไว้วางใจของพ่ีน้องประชาชนอยู่ในมือท่านแล้ว ท าหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด
และผลตอบแทนจะเกินคาด ขออนุญาต มาพบปะเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานของทุกๆท่าน
เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ  
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นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ ต่อไปเรียนเชิญท่านประสงค์ เมือมูล ปลัดเทศบาล ท าหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
เลขานุการชั่วคราว เรียนนายอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวม  
 ทั้งผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประสงค์ เมืองมูล ปลัดเทศบาล ขอท าหน้าที่เลขานุการ

สภาชั่วคราว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าครั้งแรก วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 
2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าก่อด า ส าหรับการด าเนินการประชุม ตามล าดับ
ขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมให้
ทราบเพ่ือจะด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปส าหรับการด าเนินการในเรื่องของการ
ประชุมสภาครั้ งแรกที่ เ ราจะต้องด าเนินการต่อไปนี้จะมีระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง ตาม
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด 1  ข้อ ๗  ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มี
อายุมากที่สุด ไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมาก
ที่สุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ จะได้ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีอายุมากกว่า 2 คนให้ด าเนินการจับฉลาก ทางฝ่ายเลขานุการได้
ด าเนินการตรวจสอบแล้วว่า สภาที่มีอายุมากที่สุดตามล าดับขั้นแรกนายอินถา มะโนค า      
เกิดเม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2591 อายุ 73 ปี ท่านที่ 2 นางดา ริมทอง 2 พฤศจิกายน 2497 
อายุ 67  ปี ท่านที่ 3 นายบุญสอน ปงรังษี เกิดวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2597 อายุ 67 ปี การ
ที่สมาชิกสภามีอายุสูงที่สุดตามระเบียบข้อที่ 7 นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 
1 เพ่ือให้มีการด าเนินการต่อไปขอเชิญท่านอินถา มะโนค า ขึ้นเป็นประธาน ด าเนินการตาม
ระเบียบวาระในการเลือกประธานสภาของเทศบาลต าบลป่าก่อด าขอเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง การเลือกประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
๓.๑การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

นายอินถา  มะโนค า ต่อไปการเลือกประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
(ประธานสภาชั่วคราว) ๓.๑ การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า    ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจง 

วิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
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เลขานุการชั่วคราว            เรียนนายอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมทั้งผู้ร่วม 
 ประชุมทุกท่าน กระผมนายประสงค์ เมืองมูล เลขานุการชั่วคราว น าเรียนข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามระเบียบวาระที่ 3 การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ระเบียบที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น   พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554  ข้อ  8  วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคน
หนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้ว
ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก  ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น  โดย
ใช้วิธีเดิม   ถ้าผลการเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 
39 มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย
ตรวจนับคะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้คนที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด 
สี และขนาดชนิดเดียวกัน  ตามจ านวนเท่ากับจ านวนคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียน
ข้อความว่า  “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความ
ว่า  “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  ข้อ  9  ในกรณีการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นในการประชุมสภาครั้งแรก ตาม ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่
กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ  และให้
ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป  ข้อ 14  
ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก     
ข้อ 39  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่งมาใช้ บังคับด้วยโดย
อนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้  ให้กระท าโดยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ได้ด าเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน หากมีการเสนอ2 ท่าน จะมีการ
ลงคะแนนครับ เจ้าหน้าที่ ได้จัดท าเอกสาร และเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง หลังจากนั้น
ประธานสภาเชิญสมาชิกสภา 2 ท่านช่วยนับคะแนน ต่อไปขอเชิญประธานสภาเทศบาล
ชั่วคราวด าเนินการครับ 
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ประธานสภาชั่วคราว เมื่อที่ประชุมรับทราบระเบียบและข้อกฎหมายแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ 
 ที่เห็นควรด ารงต าแหน่งประธานสภาต าบลป่าก่อด า โดยท่านเสนอชื่อสมาชิกคนละหนึ่งชื่อ

และผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญครับ 
นางดา  ริมทอง เรียนประธานสภา ดิฉันนางดา  ริมทอง ขอเสนอนายวชิรศักย์ พรหมษี สมาชิกสภาเขต 1 
สมาชิกสภาเขต 1  
ประธานสภาชั่วคราว       นางดา  ริมทอง ขอเสนอนายวชิรศักย์ พรหมษี สมาชิกสภาเขต 1 ขอผู้รบัรองสองคน 
ผู้รับรอง                      1.นางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 2  2.นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเขต 1 

ประธานสภาชั่วคราว       มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
นายบุญสอน  ปงรังษี เรียนประธานสภา กระผมนายบุญสอน ปงรังษี ขอเสนอนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม 
สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาเขต 2  
ประธานสภาชั่วคราว นายบุญสอน ปงรังษี ขอเสนอนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ขอผู้รับรอง                         

สองคน 
ผู้รับรอง                      1.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเขต 2  2.นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2 
ประธานสภาชั่วคราว มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ดังนั้นถือว่ามีผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาเทศบาล ฯ ที่

ถูกต้องตามระเบียบ ฯ  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาเทศบาลมี  2 คน  คือ      
นายวชิรศักย์ พรหมษี และนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม จะให้สมาชิกสภาเทศบาล ลงคะแนน
เลือกโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ แล้วน ามาหย่อนลงในหีบ
ครับ เมื่อครบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลได้เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ถูกเสนอชื่อครบแล้ว 
เชิญนายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ และท่านนายพนัสพงศ์ ภิราษร ช่วยในการนับคะแนนครับ เมื่อได้
ตรวจนับ ปรากฎว่า นายวชิรศักย์ พรหมษี ได้คะแนน 8  คะแนน และนายกิตติพัทธ์ เอ่ียม
พร้อม ได้ 4 คะแนน  ในที่ประชุมให้นายวชิรศักย์ พรหมษี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1        
เป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และจะได้รายงานผล
การเลือกประธานสภาเทศบาล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป จึงขอพักการประชุม 20 นาที 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น าเอกสารเสนอท่านนายอ าเภอแม่ลาว ลงนามในประกาศแต่งตั้ ง
ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าต่อไป ขอขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้นายวชิรศักย์ พรหมษี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  เป็นประธานสภาเทศบาล 
ต าบลป่าก่อด า 

พักการประชุม 20 นาที เริ่มประชุมเวลา  11.10 น.  

 



- ๘ - 

 

เลขานุการสภาชั่วคราว เรียนนายอ าเภอแม่ลาว ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้ร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายประสงค์ เมืองมูล เลขานุการชั่วคราว ตามค าสั่งอ าเภอแม่ลาว ที่ ๙๘/
๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลป่าก่อด าครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด  เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว และนายอ าเภอแม่ลาวอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา 
๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ประกอบข้อ 5 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๗๔๒/
๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้
ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด ามาประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ครั้งแรก ใน
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าครั้งแรก ดังกล่าวมีมติเลือกนาย
วชิรศักย์ พรหมษี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นประธานสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า อาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ ข้อ ๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๗๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด เชียงราย สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งให้ นายวชิรศักย์ พรหมษี เป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔  นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ในโอกาสนี้เชิญ  นายวชิรศักย์ พรหมษี ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเชิญครับ  

๓.๒ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

นายวชิรศักย ์พรหมษ ี  เรียนนายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอ าเภอแม่ลาว นายสมบัติ โลหะกิจ ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว 

ประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าที่ให้เกียรติมอบความไว้วางใจด ารงต าแหน่งประธานสภา
เทศบาลในครั้งนี้ถือโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลต าบลป่าก่อด าในสมัยนี้  ผมขออนุญาต
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุมต่อไปซึ่งเป็นระเบียบวาระ 3.2 การเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาลส าหรับข้อกฎหมายและระเบียบขั้นตอนการเลือกรองประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทาง เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวด าเนินการ แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ในเรื่องของ
ระเบียบขั้นตอนต่างๆครับ  

 



- ๙ - 

 

เลขานุการสภาชั่วคราว เรียนนายอ าเภอแม่ลาว ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้ร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายประสงค์ เมืองมูล เลขานุการชั่วคราว ขออนุญาตน าเรียนเรื่องข้อ
กฎหมายตามที่ท่านประธานสภาได้กรุณามอบหมายให้ชี้แจงในประเด็นเลือกรองประธานสภา
เทศบาลมีขั้นตอนดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14  พ.ศ.
2562 มาตรา  20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง   และรองประธานสภาคนหนึ่ง   ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลและ
รองประธานสภาเทศบาลด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล การเลือกรองประธานสภาน า
ความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลมและ ข้อ  14 เหมือนกับการเลือกประธานสภาเทศบาล 
ต่อไปขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ด าเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาลซึ่งเป็นกรณีเดียวกับการเลือกประธานสภาเทศบาลครับ หากว่ามีผู้เสนอเพียง
คนเดียวถือว่าได้รับต าแหน่งครับ เกิน 2 ท่านต้องมีการด าเนินการเช่นเดียวกับการเลือก
ประธานสภาเทศบาล 

นายวชิรศักย ์พรหมษ ี    ขอบคุณท่านเลขาฯสภาชั่วคราวที่ได้พูดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สมาชิกสภาได้ทราบวิธีการ 
ประธานสภา ขั้นตอนในการคัดเลือกรองประธานสภาจากนี้ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร ให้  

เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เชิญครับ 

นางพรพิมล วงษารัตน์ เรียนประธานสภา ดิฉันนางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 ขอเสนอนางดา ริมทอง 
สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาเขต 1 
นายวชิรศักย์ พรหมษี      นางพรพิมล วงษารัตน์ ขอเสนอนางดา  ริมทอง สมาชิกสภาเขต 1 ขอผู้รบัรองสองคน 
ประธานสภา 
ผู้รับรอง                  1.นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเขต 1 2.นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเขต 1 
นายวชิรศักย ์พรหมษ ี   มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านอ่ืน หรือชื่อเกิน 1 คน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา                สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ท่าน นางดา ริมทอง ด ารงต าแหน่ง 

ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  กรุณายกมือขึ้น 
มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง - คน (ประธานสภาเทศบาล) 

ประธานสภา                  ดังนั้น นางดา  ริมทอง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เป็นผู้ได้รับ
เลือกให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และจะได้รายงานผลการเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป จึงขอพักการประชุม 20 นาที เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่น าเอกสารเสนอท่านนายอ าเภอแม่ลาว ลงนามในประกาศแต่งตั้ง รองประธานสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด าต่อไป ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม มติเห็นชอบให้นางดา  ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า  

พักการประชมุเริ่มประชุมเวลา  13.00น.  



- ๑๐ - 

 

๓.๓ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภาเทศบาล ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระที่ 3.3 ผมจะขออ่านประกาศแต่งตั้งรองประธานสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ดังนี้ ค าสั่งอ าเภอแม่ลาว ที่ ๙๙ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เมื่อวันที่          
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล
ป่าก่อด าครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว และ
นายอ าเภอแม่ลาวอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ 5 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๗๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบ
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด ามาประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ครั้งแรก ในวันที่ 4 มิถุนายน 
๒๕๖๔ นั้น ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าครั้งแรกดังกล่าวมีมติเลือกนางดา ริมทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
อาศัยอ านาจตาม ความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๗๔๒/๒๕๖๓ 
เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้ง
ให้นางดา ริมทอง เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สั่ง ณ 
วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ต่อไปสู่การประชุมในวาระ 3.3 เรื่องการเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการ
เลือกเลขานุการสภาครับเชิญครับ  

เลขานุการชั่วคราว เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายประสงค์ เมืองมูล เลขานุการชั่วคราว ขออนุญาตน าเรียนข้อระเบียบเกี่ยวกับการ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นตามที่ท่านประธานสภาได้มอบหมาย เกี่ยวกับการเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
น าวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่ง และข้อ ๑๘ 
ระบุไว้ว่า ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นในการประชุม สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี 
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เลขานุการชั่วคราว เลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้สภาท้องถิ่น หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้น าวิธีการเลือกตาม
ข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ส่วนของกระบวนการสรรหาให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการเลือก
ประธานสภาและรองประธานสภา จึงขอชี้แจงเพียงเท่านี้เนื่องจากเป็นกระบวนการเดียวกันครับ 
ล าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาด าเนินการคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต่อไปครับ 

นายวชิรศักย ์พรหมษ ี     ขอบคุณท่านเลขาฯสภาชั่วคราวที่ได้พูดข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง เพ่ือให้สมาชิกสภาได้ทราบ 
ประธานสภา วิธีการขั้นตอนในการคัดเลือก เลขานุการสภาจากนี้ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลที่        

เห็นสมควร ให้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยตามที่ท่านเลขาฯสภาชั่วคราวได้ชี้แจงและแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบ         
ว่าสามารถเสนอพนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลหรือสมาชิกสภาคนหนึ่ง       
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นก็ได้ที่เห็นเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบล      
ป่าก่อด าล าดับต่อไป ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่ควรด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา
ตามล าดับต่อไปโดยต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ด าเนินการเช่นเดียวกับ
การคัดเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ  

นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อมขอเสนอนายประสงค์ เมืองมูล ปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเขต 2  

นายวชิรศักย ์พรหมษ ี   นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม ขอเสนอนายประสงค์ เมืองมูล ปลัดเทศบาล ขอผู้รบัรองสองคน 
ประธานสภา                      
ผู้รับรอง                  1.นายบุญสอน ปงรังษี  สมาชิกสภาเขต 2 2.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 
นายวชิรศักย ์พรหมษ ี    มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภา            
นายนิวัฒน์ ศรีหม่ืน  เรียนประธานสภา กระผมนายนิวัฒน์ ศรีหมื่น ขอเสนอนายภูวนัย  อิ่นค า สมาชิกสภาเขต 2 
สมาชิกสภาเขต 1  
นายวชิรศักย ์พรหมษ ี      นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น เสนอนายภูวนัย  อ่ินค า ขอผู้รบัรองสองคน  
ประธานสภา            
ผู้รับรอง                   1.นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเขต 1 2.นายพงศกร  วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 
นายวชิรศักย ์พรหมษ ี     มีสมาชิกสภาเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภา            
เลขานุการชั่วคราว     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสงค์ เมืองมูล ขอถอนตัวครับ 
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นายวชิรศักย ์พรหมษ ี   นายประสงค์ เมืองมูล ปลัดเทศบาลป่าก่อด า ขอถอนตัวจากการเสนอชื่อให้เป็นเลขานุการ 
ประธานสภา            สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ดังนั้นเมื่อมีเหลือผู้เสนอชื่อเพียง 1 ท่านถือว่าไม่ต้องมีการ

ลงคะแนน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ท่าน นายภูวนัย  อ่ินค า ด ารงต าแหน่ง 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  กรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะ 

มติที่ประชุม       - เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 4 คน (ประธานสภาเทศบาล,นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,
นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,) 

ประธานสภา                      ดังนั้น นายภูวนัย  อ่ินค า เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เป็นผู้
ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และจะได้จัดท าค าสั่งต่อไป 
ขอขอบคุณครับ และเข้ารับหน้าที่ในระเบียบวาระต่อไปครับ 

ที่ประชุม มติเห็นชอบให้นายภูวนัย  อ่ินค า สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า  

ระเบียบวาระท่ี  4   การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕64 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี  ๒๕65   

นายวชิรศักย์ พรหมษี           เรื่องก าหนดวันเริ่มต้นประชุมและจ านวนวันประชุมของสมัยประชุม แต่ละสมัย สามัญ 
ประธานสภา    ประจ าปี  2564 แต่ละสมัยและก าหนดวันเริ่มต้นประชุมและจ านวนวันประชุมของสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี  2565 ต่อไปขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฏหมายเกี่ยวกับ
การก าหนดสมัยประชุมสภา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนดวรรคสี่ของ  มาตรา  
24  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ   ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
ข้อ  20  นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้วการประชุมสภาท้องถิ่นมี 2 
ประเภทคือ (1)การประชุมสามัญ (2) การประชุมวิสามัญ ข้อ  21  การก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน      เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนด
สมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปี 
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นายวชิรศักย ์พรหมษ ี        ถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัย 
ประธานสภา                     ประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ผมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณา 
ดังนี้ การด าเนินการโดยทั่วไปของสภาเทศบาลซึ่งโดยมีก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัย
แรกตามความจ าเป็นเร่งด่วนได้ แต่ในกรณีนี้สภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลซึ่งได้ขาดช่วงไป
ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนมีงานที่คั่งค้างที่จะต้องอนุมัติ การปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรีจะท างานได้ใช้อ านาจสั่งการได้จะต้องด าเนินการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
จึงสามารถปฏิบัติงานได้ ตามกฎหมายครับดังนั้นการก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 1 ซึ่งเป็นสมัย
แรกจึงเป็นเร่งด่วนก าหนดอย่างกระชั้นชิดจึงมีการน าเสนอการ การประชุมสภาสมัยประชุม
ดังนี้  

      -  สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป  มีก าหนด 30  วัน 
         -  สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
         -  สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564    เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
         -  สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป มีก าหนด   30  วัน 
                                       ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  พ.ศ. 2565   ดังนี้   

 -  สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
 - ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาได้เสนอสมัยประชุมสภาและก าหนดสมัยประชุมสภา   
สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นอย่างอ่ืนขอเรียนเชิญครับ  

นายประสงค์  เมืองมูล     เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอว่าให้ขอมติว่าให้ประชุมของ  
ปลัดเทศบาล ปี 2564 ก่อนว่ากี่สมัย หรือว่าขอความเห็นชอบ 4 สมัยก่อน ตามที่ผมเห็นท่านเสนอมาจะมี

การก าหนดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วย เช่นวันที่ 5 มิถุนายนเป็นวันเสาร์ หรือจะขยับเป็นวันที่ 7 
ได้หรือไม่ วันที่ 1 สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์อาจจะขยับได้หรือจะเปลี่ยนเป็นวันที่ 2 สิงหาคม
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นวันจันทร์ 1 ตุลาคมก็เป็นวันหยุดราชการเช่นกัน มติที่ 2 
การก าหนดวัน และอีกมติจะเป็นการก าหนดสมัยแรกของปี 2565  

นายวชิรศักย์ พรหมษี        ผมอยากทราบว่าการก าหนดวันเริ่มต้นประชุมต้องไม่ตรงกับวันหยุดราชการหรือไม่ 
ประธานสภา      

นายประสงค์  เมืองมูล     ไม่จ าเป็นครับ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ก าหนดให้ตรงเสาร์อาทิตย์ครับ  
ปลัดเทศบาล 
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นายวชิรศักย์ พรหมษี        ในวันที่ 5 มิถุนายนเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการซึ่งตรงกับวันเสาร์ แต่เราไม่ได้ 
ประธานสภา    เริ่มประชุมกันวันที่ 5 เพียงแต่ให้เริ่มก าหนดสมัยประชุมเท่านั้น เมื่อไม่มีกฏหมายระบุว่าให้เริ่ม

วันไหนผมเห็นว่าคงไว้เช่นเดิมเพราะก าหนดไว้ภายใน 30 วนั และเราไม่ได้มีการประชุมทั้ง 30 
วันอยู่แล้ว ส่วนมากก็ไม่เคยเกิน 2 วัน ขอเรียนถามสมาชิกสภาท่านอ่ืนเห็นเป็นอื่นตามท่ีผม
เสนอหรือไม่  

นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอเสนอให้เริ่ม  
สมาชิกสภาเขต 2     วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ครับ ตามท่ีท่านปลัดได้น าเสนอมาครับ 
นายวชิรศักย์ พรหมษี        เมื่อมีผู้เสนอเห็นต่างออกไปจากที่ผมเสนอวันที่ 5  มิถุนายนเป็นต้นไปนั้นท่าน สท.กิตติพัทธ์ 
ประธานสภา    เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2เสนอการประชุมสมัยที่ 1 เป็นวันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป      

เมื่อมี 2 ประเด็น จึงขอมติในที่ประชุมตามที่ผมได้เสนอไปว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินการประชุมสมัยแรก เนื่องจากว่าอยากให้ผู้บริหารเทศบาลแถลงนโยบายต่อสภาจึงมีการ
ก าหนดไว้ว่าสมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งท่านปลัดเทศบาลได้
เสนอว่าตรงกับวันหยุดราชการ และได้ถามข้อกฎหมายแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้รู้ว่าการ
ก าหนดวันหยุดราชการ ดังนั้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องนี้ได้ พร้อมเหตุผลในการ
ก าหนดว่าสามารถก าหนดเป็นวันหยุดราชการหรือวันท าการก็ได้ความส าคัญอยู่ที่ในวันประชุม
ว่าสภาสามารถเลือกประชุม สามารถก าหนดเป็นวันหยุดราชการได้ ซึ่งเราก าหนดไว้จ านวน 
30 วัน ตามที่ผมก าหนดเป็นวันที่ 5 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการแต่เราไม่ได้ประชุมในวันนั้นเรา
อาจจะมีการประชุมในวันที่ 7 หรือวันที่ 8 ซึ่งเป็นวันท าการ จึงเป็นเหตุผลที่สามารถก าหนดได้ 
เมื่อมีผู้เสนอว่าให้ขยับเป็นวันท าการ เป็นวันที่ 7 เป็นต้นไป จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ ให้
ความเห็นชอบว่า จะเริ่มก าหนดสมัยประชุมในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปและก าหนด
สมัยประชุมวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 
2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30  วัน  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือพ้น
เหนือศรีษะ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 6 เสียง  งดออกเสียง 6 คน (ประธานสภาเทศบาล, เลขานุการสภา,          
นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม, นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์, นายพนัสพงศ์ ภิราษร, นายอินถา        
มะโนค า) 

นายวชิรศักย์ พรหมษี        ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้มีการก าหนดสมัย 
ประธานสภา    ประชุมสมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30  วัน  สมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือพ้นเหนือศรีษะ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ 4 เสียง  งดออกเสียง 8 คน (ประธานสภาเทศบาล, เลขานุการสภา,          

นายอ้าย เมืองมูล,นายบุญสอน ปงรังษี, นายนิวัฒน์ ศรีหม่ืน,นายพงศกร วงค์ชัย,              
นางดา ริมทอง, นางพรพิมล วงษารัตน์) 
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ที่ประชุม การออกเสียงของสมาชิกสภาเห็นชอบก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 
2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30  วัน 

นายวชิรศักย์ พรมษี        ตามท่ีผมได้น าเสนอการก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2564 จ านวน 4 สมัย มีสมาชิกสภา 
ประธานสภา    ท่านไหนเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่จากที่น าเสนอหรือไม่ครับ  ผมจะขอมติที่ประชุมสภา

เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี 2564 
จ านวน 4 สมัย สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือพ้นเหนือศรีษะ 

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง - คน (ประธานสภาเทศบาล,เลขานุการสภา) 
ที่ประชุม            ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2564 จ านวน 4 สมัย 

นายวชิรศักย์ พรมษี        ตามท่ีผมได้น าเสนอการก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2564 จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 
ประธานสภา        -  สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30  วัน 
       -  สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
       -  สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
       -  สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
 มีสมาชิกสภาท่านไหนเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่จากที่น าเสนอหรือไม่ครับ ขอมติที่ประชุมสภา

เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี 2564 
จ านวน 4 สมัย ตามวันที่ที่ก าหนด สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือพ้น         
เหนือศรีษะ 

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง - คน (ประธานสภาเทศบาล, เลขานุการสภา) 
ที่ประชุม            ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2564 จ านวน 4 สมัย 

   -  สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30  วัน 
      -  สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
      -  สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
      -  สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
นายวชิรศักย ์พรมษี        ตามท่ีผมได้น าเสนอการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  พ.ศ. 2565   เริ่มต้น  
ประธานสภา                 สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน มีสมาชิกสภา 

ท่านไหนเห็น เป็นอย่ าง อ่ืนหรือไม่ จากที่ น า เสนอหรือไม่ครับ  ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี 2565 
สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือพ้นเหนือศรีษะ 

มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง - คน (ประธานสภาเทศบาล, เลขานุการสภา) 
ที่ประชุม       ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี ประจ าปี 2565 สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืน ๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 5.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายวชิรศักย ์พรมษี        การก าหนดการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 ท่านขึ้นไปแต่ไม่เกิน 7 คน มีหน้าที ่
ประธานสภา    ตรวจคัดกรองรายงานการประชุมในแต่ละสมัยก่อนที่จะน าเสนอ ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้  

รับรองในสมัยต่อไป ล าดับขั้นตอนให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่ เหมาะสมที่จะเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและมีผู้รับรองในที่ประชุมมีความเห็นว่าจะเลือกเพียง 
3 ท่านหรือเกินจากนั้น ผมขอความคิดเห็นจากท่ีประชุมครับ  

นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ผมเห็นด้วยครับ  
สมาชิกสภาเขต 2     ว่าควรมีคณะกรรมการจ านวน 3 ท่าน   

นายวชิรศักย ์พรมษี        วันนี้จะขอมติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคณะเดียวเนื่องจาก 
ประธานสภา ต้องการความกระชับในการประชุมครั้งนี้และในการประชุมครั้งต่อไปจะขอมติคณะกรรมการ

ชุดอ่ืนครับ สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเพ่ือท าหน้าที่กรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม  คนที่ 1 และขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่าสองคนครบั  

นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อมขอเสนอนายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ 
สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาเขต 2 
ผู้รับรอง                      1.นายบุญสอน ปงรังษี  สมาชิกสภาเขต 2 2.นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2 

นายวชิรศักย ์พรมษี         ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดให้นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภา       รายงานการประชุม คนที่ 1 กรุณายกมือพ้นเหนือศรีษะ 
มติที่ประชุม       - เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 4 คน (ประธานสภาเทศบาล,นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,

นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,) 

นายวชิรศักย ์พรหมษ ี   ขอให้สมาชิกสภา เสนอกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
ประธานสภา            
นางดา ริมทอง เรียนประธานสภา ดิฉันนางดา ริมทอง ขอเสนอนายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเขต 1 
สมาชิกสภาเขต 1 
ผู้รับรอง                      1.นายพงศกร  วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 2.นางดา ริมทอง สมาชิกสภา 1 
 
 



- ๑๗ - 

 

นายวชิรศักย ์พรมษี         ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดให้นายอ้าย เมืองมูล เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภา       รายงานการประชุม คนที่ 2  กรุณายกมือพ้นเหนือศรีษะ 

มติที่ประชุม       - เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 4 คน (ประธานสภาเทศบาล,นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,
นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,) 

นายวชิรศักย ์พรหมษ ี   ขอให้สมาชิกสภา เสนอกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
ประธานสภา            
นางพรพิมล วงษารัตน์       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเสนอนายพงศกร  วงค์ชัย สมาชิกสภาเขต 1 
สมาชิกสภาเขต 1 
ผู้รับรอง                      1. นางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 2.นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภา 1 

นายวชิรศักย ์พรมษี         ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดให้นายพงศกร  วงค์ชัย เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภา       รายงานการประชุม คนที่ 3  กรุณายกมือพ้นเหนือศรีษะ 

มติที่ประชุม       - เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 4 คน (ประธานสภาเทศบาล,นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม,
นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์,นายพนัสพงศ์ ภิราษร,) 

นายวชิรศักย ์พรหมษ ี   ดังนั้นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 1.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ 
ประธานสภา            2.นายอ้าย เมืองมูล  3.นายพงศกร  วงค์ชัย   

ที่ประชุม มติเห็นชอบให้1.นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ 2.นายอ้าย เมืองมูล  3.นายพงศกร  วงค์ชัย             
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

นายวชิรศักย ์พรหมษ ี   การประชุมในวันนี้ได้ประชุมตามวาระที่ก าหนดทั้งหมดแล้ว ในวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภา            เทศบาลท่านใดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาหรือไม่ครับเชิญครับ 
นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  

สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาต แสดงความยินดีต่อท่านนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาล ในโอกาสต่อไปผมขอมอบช่อดอกไม้ แสดง
ความยินดีแด่ท่านครบั ในที่ประชุมแห่งนี้ ผมขอมอบให้ท่านประธานสภา 

นายวชิรศักย ์พรหมษ ี   ขอบคุณครับ มีท่านอื่นสงสัยในเรื่องใดอีกหรือไมห่ากไม่มีเธอวันนี้เป็นการประชุมสภา 

ประธานสภา                    เทศบาลครั้งแรก การประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว และผมขอนัดหมายสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด าทุกท่าน เพ่ือให้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าสมัยสามัญ 
สมัยที่หนึ่งประจ าปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.             
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  

 




