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ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

ครั้งแรก  ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
วันที่   4    พฤษภำคม   2564    เวลำ  13.๓๐  น.    

ณ   ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
******************************************************************************************* 

 

ผู้มำประชมุ 

ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ
๑ นำยสุรยิันต ์ มุ่งแสง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๑ สุริยันต ์ มุ่งแสง  
๒ นำยประดิษฐ์ วันนิจ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๑ ประดิษฐ ์ วันนิจ  
๓ นำยสมควร กองแสน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 1 สมควร กองแสน  
๔ นำยประวิทย ์ จันพนม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๑ ประวิทย ์ จันพนม  
๕ นำยวิชัย หนุ่มภูเขียว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๑ วิชัย หนุมภูเขียว  
๖ นำยวัชรพล รอดแก้ว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 1 วัชรพล รอดแก้ว  
๗ นำยทอง พลโยธำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ ทอง พลโยธา  
๘ นำยไสว เกตมำลำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 ไสว เกตมาลา  
๙ นำยสังข์ทอง ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ สังข์ทอง ดีทอง  

๑๐ นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ นิยม เฮืองหล้า  
๑๑ นำยสุวิทย ์ นำมวงษำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 สุวิทย ์ นามวงษา  
๑๒ นำยสีนวน กุดตุ้ม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ สีนวน กุดตุ้ม  

 
ผู้เข้ำร่วมประชมุ 

ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำย
เหต ุ

๑ นำยประสำท พำน้อย นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ประสาท พาน้อย  
๒ สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย ์ ปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สิบต ำรวจโทศราวุธ เชื้อไพบูลย ์  
๓ นำยชำญชัย วีรปัญญำนนท์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ชาญชัย วีรปัญญานนท์  
๔ นำงอำริสษำ ปริปุณณะ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร อาริสษา ปริปุณณะ  
๕ นำยอำนันต ์ มีไกรรำช นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน อานันต์ มีไกรราช  
๖ นำยวรวุฒ ิ แสดงเดือน ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป วรวุฒ ิ แสงเดือน  
๗ นำงสำวดวงจันทร ์ วันนิจ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ดวงจันทร์ วันนิจ  
๘ นำยพรพิชิต แก้วถังเมือง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสด ุ พรพิชิต แก้วถังเมือง  
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เริ่มกำรประชุมเวลำ  13.๓๐  น.    

สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล (ช่ัวครำว) 
– เรียนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง นำยสุภโชค  พนำลิกุล ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หนองบัวล ำภู ที่เคำรพอย่ำงสูง บัดนี้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดมำครบองค์ประชุม
แล้ว ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนเป็นประธำนในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด จุดธูป
เทียน บูชำพระรัตนตรัย และกล่ำวเปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ครั้งแรกตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นำยสุภโชค พนำลิกุล นำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู 
   - จุดธูป เทียน บูชำพระรัตนตรัย 
ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล (ช่ัวครำว) 

- เรียนท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ท่ำน
นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลโนนสะอำด ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนครับ ตำมที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่นของเทศบำล และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ได้มีประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล และนำยกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 
กุมภำพันธ์ 2564 และผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู ได้เห็นชอบให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล และ
นำยกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนำคม 2564 และกำรจัดกำรกำรเลือกตั้งดังกล่ำวได้เสร็จสิ้น
ไปแล้ว 
- บัดนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  จ ำนวน  12  คนแล้ว  ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
เรื่อง ผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล ำภู (ส.ถ. 6/1) ประกำศ ณ วันที่ 19 เมษำยน 2564 และนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง 
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ได้อำศัยอ ำนำจตำมควำมนัยมำตรำ 24 
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562  และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ประกอบค ำสั่งจังหวัด
หนองบัวล ำภู ที่ 8066/2563  ลงวันที่ 6  พฤศจิกำยน  2563  เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำร
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำจังหวัดหนองบัวล ำภู และ ประกำศจังหวัดหนองบัวล ำภู เรื่อง เรียก
ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ครั้งแรก  ในวันที่ 4  พฤษภำคม  2564  เวลำ 
13.30 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ประกำศลงวันที่ 30 เมษำยน 
2564  
- ในล ำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่ำนสุภโชค  พนำลิกุล  นำยอ ำเภอศรีบุญเรือง  ปฏิบัติรำชกำร
แทนผู้ว่ำจังหวัดหนองบัวล ำภู ได้กล่ำวเปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดครั้งแรกครับ 
ขอเรียนเชิญครับ  

นำยสุภโชค พนำลิกุล นำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู 
เรียน  ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด (ท่ำนประสำท  พำน้อย)  ท่ำนสมำชิกสภำ
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  และท่ำนผู้มีเกียรติที่เคำรพทุกท่ำนครับ 
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ตำมท่ีได้ทีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศำลและนำยกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2564 ที่
ผ่ำนมำ  บัดนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีมติให้ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด จ ำนวน 12 คน และนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน แล้ว  ใน
โอกำสนี้ขอแสดงควำมยินดีกับทุกท่ำนที่ผ่ำนกำรเลือกตั้ง และได้รับควำมไว้วำงใจจำกพ่ีน้อง
ประชำชนให้มำเป็นตัวแทนท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ซึ่ง
ในปัจจุบันกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนเป็นช่วงยุคโควิด จ ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับสภำวะกำรเกิดโรคติดต่อ เนื่องจำกจะมีกำรหยุด
ภำรกิจไปหลำยอย่ำง แต่กำรช่วยเหลือประชำชนที่เดือดร้อนยังจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรต่อไป 
ในฐำนะสมำชิกสภำ คณะบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค ำนึงถึง ซึ่ง เรำต้อง
ยอมรับกันว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อกำรดูแลแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนและควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชำชน  และสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบำทต่อ
กำรบริหำรท้องถิ่นมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ  สภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ก็คือฝ่ำยนิติบัญญัติ  
ซึ่งต้องท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเทศบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ของเทศบำลไม่ว่ำจะเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย หรือเทศบัญญัติอ่ืนๆ ต้องท ำหน้ำที่
ในกำรพิจำรณำเห็นชอบแผนพัฒนำ ซึ่งเป็นกรอบและแนวทำงในกำรท ำงำน พัฒนำพ้ืนที่ใน
ทุกๆ ด้ำน และท ำหน้ำที่ในกำรควบคุม ตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร  ดังนั้น  สมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกคน  จึงมีบทบำทส ำคัญและมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยเพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและ
ให้บริกำรแก่ประชำชน ยึดหลักธรรมำภิบำล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำม
โปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักส ำนึกรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ และยึดมั่นในค่ำนิยม
หลักของข้ำรำชกำรกำรเมืองประกอบด้วย 
1. ยึดมั่นในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
3. มีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
4. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
5. ยึดหลักท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกฎหมำย 
6. ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยำของกำรเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองที่ดี 

วันนี้เป็นวันประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ครั้งแรก อำศัยอ ำนำจตำมำตรำ 24 วรรค
สอง แห่งพระรำช บัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก ำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดก ำหนดให้มีกำรประชุมสภำเทศบำลครั้งแรก ภำยใน 15 วัน นับแต่วันประกำศผลกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล ซึ่งนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ได้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดหนองบัวล ำภู  ตำมค ำสั่ งจังหวัดหนองบัวล ำภู  ที่  8066/2563 ลงวันที่  2 
พฤศจิกำยน 2563 เพ่ือเลือกประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  รองประธำนสภำ
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด และเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่
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ของสภำ  ซึ่งเป็นกำรบริหำรในแบบของคณะผู้บริหำรกับสภำเทศบำล  เป็นลักษณะของกำร
บริหำรที่ใช้กำรถ่วงดุลกัน  ผลของกำรถ่วงดุลนั้นจะน ำไปสู่กำรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้อง
ประชำชนขอฝำกควำมหวังของพ่ีน้องประชำชนชำวต ำบลโนนสะอำด ไว้กับคณะผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ทุกท่ำน  ขอให้ทุกท่ำนพึงตระหลักและระลึกถึงคุณค่ำ
และควำมส ำคัญของกำรเป็นผู้แทนของประชำชน  โดยท ำหน้ำที่ของตนให้เต็มก ำลังควำมรู้
ควำมสำมำรถ ด้วยควำมสุจริตจริงใจ  โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่ำส่วนอ่ืน  บัดนี้  ได้
เวลำอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ครั้งแรก  ณ 
บัดนี้  ขอบคุณครับ 

สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล (ช่ัวครำว) 
- ขอขอบพระคุณท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำจังหวัดหนองบัวล ำภู ที่
กล่ำวเปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ครั้งแรก และให้โอวำทแก่ท่ำนสมำชิก คณะ
ผู้บริหำรในกำรเข้ำรับปฏิบัติหน้ำที่ ก่อนที่เริ่มประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม กระผมขอ
เรียนชี้แจงระเบียบ วิธีกำร เกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำลครั้งแรก ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๗ ว่ำด้วยในกำรประชุมสภำท้องถิ่นครั้งแรกให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขำนุกำรสภำชั่วครำวเชิญสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้มีอำยุสูงสุดซึ่งอยู่ใน
ที่ประชุมสภำครำวนั้นเป็นประธำนสภำท้องถิ่นชั่วครำว หำกสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้มีอำยุสูงสุด
ไม่ยอมท ำหน้ำที่ให้เชิญสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้มีอำยุสูงสุดรองลงมำตำมล ำดับเพ่ือท ำหน้ำที่เลือก
ประธำนสภำท้องถิ่น ซึ่งจำกกำรตรวจสอบประวัติท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด
ทุกท่ำนแล้วปรำกฏว่ำ นำยสังข์ทอง ดีทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๔๙๐ อำยุ 74 ปี ซึ่ง
เป็นผู้มีอำยุสูงสุดในที่ประชุมนี้ นำยสังข์ทอง ดีทอง ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๒ ชุมชน
หินตลำด เป็นสมำชิกสภำเทศบำลเขต ๒ คุณวุฒิกำรศึกษำจบชั้นประถมศึกษำปีที่๔โรงเรียน 
บ้ำนกุดแคน ต ำบลโนนทอง อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ประวัติกำรด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมืองท้องถิ่น เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนสะอำด ระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ ระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (เลือกตั้งซ่อม) เป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ ระหว่ำง พ.ศ. 
๒๕๕5 ถึง พ.ศ. ๒๕64 และปัจจุบันได้รับเลือกเป็นสมำชิกสภำเทศบำลเขต๒ตั้งแต่วันที่ 2๘ 
มีนำคม ๒๕64 จนถึงปัจจุบัน จึงขอเรียนเชิญ นำยสังข์ทอง  ดีทอง ขึ้นท ำหน้ำที่ประธำนสภำ
เทศบำลต ำบลโนนสะอำดชั่วครำว เรียนเชิญครับ 

นำยสังข์ทอง  ดีทอง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด (ชั่วครำว) 
- เรียน  ท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ท่ำน
สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ท่ำน
ปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด หัวหน้ำส่วนรำชกำรเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และท่ำน
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมขอขอบพระคุณท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำร
แทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ที่มำเป็นเกียรติเปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนน
สะอำด ครั้งแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้  กระผมในฐำนะประธำนสภำเทศบำลต ำบล
โนนสะอำด ชั่วครำว ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระต่อไปครับ 
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นำยสังข์ทอง    ดีทอง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ชั่วครำว แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
- ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ครั้งแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2564 มีจ ำนวน
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ที่ปฏิบัติหน้ำที่ทั้งหมด  จ ำนวน  12  ท่ำน  มีสมำชิก
ลงชื่อเข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน  12  ท่ำน 
- ตำมพระรำช บัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 17  บัญญัติว่ำ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่สมำชิกสภำเทศบำล ต้องปฏิญำณตนในที่ประชุม
สภำเทศบำล และขอให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำน ยืนขึ้น และกล่ำวค ำ
ปฏิญำณตนตำมข้ำพเจ้ำ  “ข้ำพเจ้ำ นำย............................ ...........................................จะ
รักษำไว้และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้ำที่
เพ่ือประโยชน์ของประชำชน” ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำน ที่อยู่ในที่
ประชุมแห่งนี้ได้ปฏิญำณตนเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
นั่งลงครับ ล ำดับต่อไปขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ทุกท่ำน ได้แนะน ำ
ตนเอง เริ่มจำกแถวแรกครับ 
- สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด แนะน ำตนเอง ทั้ง 12 ท่ำน 

 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องกำรเลือกประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย์    เลขำนุกำรสภำเทศบำล (ชั่วครำว) 

- เรียนท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู และ
สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  กระผมขอเรียนชี้แจงระเบียบฯ กำรเลือก
ประธำนสภำเทศบำล ซึ่งก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ ๑4)พ.ศ.๒๕6๒ มำตรำ๒๐วรรคแรก ว่ำด้วยสภำเทศบำลมีประธำนสภำคนหนึ่ง และ
รองประธำนสภำคนหนึ่งซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจำกสมำชิกสภำเทศบำลตำมมติของสภำ
เทศบำล และวรรคท้ำย บัญญัติไว้ว่ำประธำนสภำเทศบำล และรองประธำนสภำเทศบำล อยู่
ในต ำแหน่งจนครบอำยุของสภำเทศบำล ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้ วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ 
ข้อ ๙ และข้อ ๑๔ โดยสำมำรถสรุป ได้ดังนี้ 

๑) ให้สภำเทศบำลมีประธำนสภำเทศบำล ๑ คน และรองประธำนสภำเทศบำล ๑ 
คน และ ด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุสภำ 

๒) ให้สมำชิกสภำเทศบำลแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำล ๑ คนที่ตน
เห็นสมควรเป็นประธำนสภำเทศบำล และกำรน ำเสนอนั้นต้องมีสมำชิกสภำเทศบำลรับรองไม่
น้อยกว่ำ ๒ คน ชื่อที่เสนอไม่จ ำกัดจ ำนวน ให้สมำชิกสภำเทศบำลลงคะแนนเลือกชื่อที่ได้รับ
กำรเสนอโดยวิธีเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูเสนอชื่อ คนละ ๑ ชื่อ ถ้ำมีกำรเสนอเพียงชื่อ
เดียวให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับเลือก 

๓) กำรนับคะแนนให้ประธำนสภำเทศบำลชั่วครำวเชิญสมำชิกสภำเทศบำลไม่น้อย
กว่ำ ๒ คน มำช่วย 

๔) ให้ประธำนสภำเทศบำลชั่วครำวประกำศคะแนนต่อที่ประชุม ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ำได้คะแนนสูงหลำยคนให้เลือกใหม่ เฉพำะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันโดย
วิธีเดิม แต่ถ้ำได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันอีกให้ใช้วิธีจับสลำก 
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นำยสังข์ทอง    ดีทอง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด (ชั่วครำว) 
   - ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล เสนอชื่อผู้เข้ำมำรับหน้ำที่เป็นประธำนสภำเทศบำลต ำบล
   โนนสะอำด ขอเรียนเชิญครับ 
ผู้เสนอ   นำยนิยม   เฮืองหล้ำ   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒  ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ    ๑.   นำยสุริยันต์    มุ่งแสง   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต ๑  
ผู้รับรอง   ๑. นำยไสว เกตมำลำ   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
            ๒. นำยทอง พลโยธำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต ๒ 
นำยสังข์ทอง    ดีทอง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด (ชั่วครำว) 
   - เมื่อที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ไม่มีผู้ใดเสนอท่ำนอ่ืนอีก   ขอให้เลขำนุกำรสภำ
   ชั่วครำวน ำรำยชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำเทศบำล ได้แก่ นำยสุริยันต์  มุ่งแสง  เสนอต่อ
   ท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือมีค ำสั่ง
   แต่งตั้งประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ให้ปฏิบัติหน้ำที่ในระเบียบวำระกำรประชุม
   ต่อไป ทั้งนี้เมื่อท่ำนนำยอ ำเภอฯได้ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งประธำนสภำเทศบำลแล้ว เป็นอัน
   พ้นหน้ำที่ของกระผมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำล ได้ปฏิบัติหน้ำที่ โดยกำร
   ด ำเนินกำรประชุมในระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด มีมติเลือก นำยสุริยันต์  มุ่งแสง  เป็นประธำนสภำ

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด ซึ่งจะได้รำยงำนผลกำรเลือกประธำนสภำเทศบำล ต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภูต่อไป 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- เรียนท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู และ
สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผมนำยสุริยันต์  มุ่งแสง กระผมขอขอบคุณท่ำน
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดผู้ทรงเกียรติทุก ท่ำน ที่ เลือกกระผมเข้ำรับท ำหน้ำที่
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดในสมัยนี้ กระผมจะศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่ของ
ประธำนสภำฯอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ และกระผมขอท ำหน้ำที่ประธำนสภำเทศบำลฯ
ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่อง กำรเลือกรองประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล (ช่ัวครำว) 

- เรียนท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  กระผมขอ
เรียนชี้แจงระเบียบกำรเลือกรองประธำนสภำเทศบำลซึ่งก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ มำตรำ๒๐วรรคแรกว่ำด้วยสภำ
เทศบำล มีประธำนสภำคนหนึ่งและรองประธำนสภำคนหนึ่งซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจำก
สมำชิก สภำเทศบำลตำมมติของสภำเทศบำลและวรรคท้ำยว่ำด้วยประธำนสภำและรอง
ประธำนสภำเทศบำล อยู่ในต ำแหน่งจนครบอำยุของสภำเทศบำล ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๔ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ ให้น ำวิธีกำรเลือก
ประธำนสภำเทศบำลมำใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ในกรณีที่มีกำรเลือกใหม่เฉพำะคนที่ได้
คะแนนสูงสุดเท่ำกันแล้ว ปรำกฏว่ำได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันอีกให้ประธำนสภำเทศบำลออก
เสียงชี้ขำด (โดยไม่ต้องจับ สลำกเหมือนกำรเลือกประธำนสภำเทศบำล) 
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นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล เสนอชื่อผู้เข้ำมำรับหน้ำที่เป็นรองประธำนสภำเทศบำล
   ต ำบลโนนสะอำด ขอเรียนเชิญครับ 
ผู้เสนอ   นำยไสว    เกตมำลำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2  ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ    ๑.   นำยประดิษฐ์   วันนิจ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต ๑  
ผู้รับรอง   ๑. นำยสุวิทย ์ นำมวงษำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
            ๒. นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต ๒ 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - เมื่อที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ไม่มีผู้ใดเสนอท่ำนอ่ืนอีก   ขอให้เลขำนุกำรสภำ
   ชั่วครำวน ำรำยชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธำนสภำเทศบำล ได้แก่ นำยประดิษฐ์  วันนิจ  
   เสนอต่อ ท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรืองปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภูเพ่ือมี 
   ค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป และขอเชิญท่ำนรองประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด กล่ำว
   ต่อที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่รองประธำนสภำเทศบำลต่อไป 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด มีมติเลือก นำยประดิษฐ์  วันนิจ เป็นรอง

ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ซึ่งจะได้รำยงำนผลกำรเลือกประธำนสภำเทศบำล 
ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภูต่อไป 

นำยประดิษฐ์  วันนิจ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- เรียนท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู และ
สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผมนำยประดิษฐ์  วันนิจ ผมขอขอบคุณท่ำน
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดผู้ทรงเกียรติทุก ท่ ำนที่ เลื อกผมเข้ำรับท ำหน้ ำที่ รอง
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดในสมัยนี้ ผมจะศึกษำระเบียบ และวิธีปฏิบัติของรอง
ประธำนสภำฯอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง กำรเลือกเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล (ช่ัวครำว) 
   - เรียนท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  กระผมขอ
   เรียนชี้แจงระเบียบกำรเลือกเลขำนุกำรสภำเทศบำล ซึ่งก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำด 
   ไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
   ๒๕๕๔  ข้อ ๘ ข้อ ๑๑ ข้อ๑๓ และ ข้อ ๑๘ โดยสำมำรถสรุป ได้ดังนี้ 
    ๑) ให้น ำวิธีกำรเลือกประธำนสภำเทศบำลมำใช้บังคับโดยอนุโลม  
    ๒) ให้เลือกจำกสมำชิกสภำเทศบำล หรือพนักงำนเทศบำล 

 ๓) เมื่อสภำเทศบำล มีมติเลือกเลขำนุกำรสภำแล้ว ให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล
ชั่วครำวพ้นจำกต ำแหน่ง  

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล เสนอชื่อผู้เข้ำมำรับหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรสภำเทศบำล 
     ต ำบลโนนสะอำด ขอเรียนเชิญครับ 
ผู้เสนอ   นำยสุริยันต์ มุ่งแสง  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ    ๑.   สิบต ำรวจโทศรำวุธ   เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   
ผู้รับรอง   ๑. นำยไสว เกตมำลำ   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
            ๒. นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต ๒ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด มีมติเลือก สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์  เป็น
เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - เมื่อที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ไม่มีผู้ใดเสนอท่ำนอ่ืนอีก  และได้มีมติเลือก
   เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ได้แก่ สิบต ำรวจโทศรำวุธ   เชื้อไพบูลย์ ซึ่งท ำหน้ำที่ 
   เลขำนุกำรสภำชั่วครำวอยู่ในขณะนี้ จะพ้นจำกต ำแหน่ง และท่ำนปลัดศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ จะ
   ปฏิบัติหน้ำที่ต่อจำกนี้ในต ำแหน่งเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด โดยด ำเนินกำร
   ตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป และขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   กล่ำวต่อที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำเทศบำลต่อไป 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  

- เรียนท่ำนนำยอ ำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู และ
สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผมสิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์  ต ำแหน่ง
ปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด กระผมถือเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งในกำรท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำ
เทศบำลฯแห่งนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำที่กระผมได้ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำมำโดยตลอด 
กระผมม ีควำมมั่นใจในศักยภำพของสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำน ว่ำในกำร
ประชุมสภำทุกครั้งจะปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชำชนต ำบลโนนสะอำด และ
กระผมจะปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำอย่ำงเคร่งครัดตำมระเบียบ กฎหมำย และข้อบังคับ
ต่ำงๆครับ 

 

ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่อง  กำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ ประจ ำปี ๒๕64 และสมัยประชุม สมัยสำมัญ 
   สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕65 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำย ขอเชิญครับ 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำน  ตำม
   - พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ ในมำตรำ 
   ๒๔ วรรคแรก ได้บัญญัติไว้ว่ำในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมประชุมสำมัญ 
   ครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำลก ำหนด และวรรคท้ำย ได้
   บัญญัติไว้ว่ำ สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆให้มีก ำหนดไม่เกินสำมสิบวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำ
   ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำต จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
   - วันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี ให้สภำเทศบำลก ำหนด ผู้ว่ำรำชจังหวัดต้องก ำหนดให้
   สมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมสภำเทศบำลในครั้งแรกภำยในสิบห้ำวันเพ่ือให้เป็นไปตำม
   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ ข้อ ๒๐ นอกจำกกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
   ครั้งแรก ตำมข้อ ๖ แล้ว กำรประชุมสภำท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ (๑) กำรประชุมสำมัญ  
   (๒) กำรประชุมวิสำมัญ ข้อ ๒๑ กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีระยะเวลำ และ
   วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น สมัยประชุมสำมัญสมัย
   หนึ่งให้มีก ำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป  ให้
   ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น ำ
   ข้อควำมในข้อ ๑๑ (๒) มำบังคับใช้โดยอนุโลม  
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นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   ขอหำรือท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เป็น ๒ ประเด็น ได้แก ่
   - ประเด็นแรก คือ กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64  
   - ประเด็นที่สอง เป็นกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 
      พ.ศ. ๒๕65  
   ผมจะให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลเสนอขอก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  
   ประจ ำปี พ.ศ.  ๒๕64 ว่ำจะก ำหนดในวันใดของแต่ละสมัย  ขอเชิญเสนอครับ  
   6.1 กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 
นำยประดิษฐ์  วันนิจ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพกระผม นำยประดิษฐ์  วันนิจ รองประธำนสภำเทศบำล
ต ำบลโนนสะอำด  กระผมขอเสนอก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕64  จ ำนวน 3 สมัย ดังนี้  

๑) สมัยสำมัญสมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  25  วัน 

2) สมัยสำมัญสมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน สิงหำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  30  วัน 

3) สมัยสำมัญสมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน ธันวำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  30  วัน 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
ตำมที่ท่ำน นำยประดิษฐ์  วันนิจ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ได้เสนอกำร 
 ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2564  เป็น 3 
สมัย  

๑) สมัยสำมัญสมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  25  วัน 

2) สมัยสำมัญสมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน สิงหำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  30  วัน 

3) สมัยสำมัญสมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน ธันวำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  30  วัน 
ผมขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง   ๑.  นำยประวิทย์  จันพนม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๑  
             ๒.  นำยไสว  เกตุมำลำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒   
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

ครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่ำมีผู้เสนอก ำหนด 
สมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญ ประจ ำปี ๒๕64  เพียงคนเดียว  โดย
ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64  จ ำนวน 3 สมัย 
ดังนี้  

๑) สมัยสำมัญสมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  25  วัน 

2) สมัยสำมัญสมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน สิงหำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  30  วัน 
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3) สมัยสำมัญสมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน ธันวำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  30  วัน 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - ต่อไปผมจะขอมติเลยนะครับ ท่ำนใดให้ควำมเห็นชอบ ให้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล
   ต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนน

สะอำดประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64  จ ำนวน 3 สมัย ดังนี้  
๑) สมัยสำมัญสมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  

๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  25  วัน 
2) สมัยสำมัญสมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ.  

๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน สิงหำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  30  วัน 
3) สมัยสำมัญสมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.  

๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน ธันวำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  30  วัน   
จ ำนวน ๑๒  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   
- สมำชิกยกมือเป็นเอกฉันท์ ท่ำนใดเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน ไม่มี เป็นอันว่ำสภำเทศบำลต ำบลโนน
สะอำดมีมติให้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ประชุมสภำเทศบำลต ำบล
โนนสะอำดประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64  จ ำนวน 3 สมัย ดังนี้  

๑) สมัยสำมัญสมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  25  วัน 

2) สมัยสำมัญสมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน สิงหำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  30  วัน 

3) สมัยสำมัญสมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.  
๒๕64 ถึงวันที่ ๓0 เดือน ธันวำคม พ.ศ.  ๒๕64  มีก ำหนด  30  วัน  

   6.2 กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี   พ.ศ. ๒๕65 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   
   - ต่อไปผมจะให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดเสนอก ำหนดสมัยประชุมสภำฯ
   สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 ขอเชิญเสนอได้ครับ 
นำยนิยม  เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2   

- เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กระผม นำยนิยม  เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ กระผมขอเสนอ
กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดประจ ำปี พ.ศ.๒๕65  สมัยสำมัญ สมัย
แรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 ถึงวันที่ 2  เดือน  
มีนำคม พ.ศ. ๒๕65 มีก ำหนด  30 วัน ขอบคุณครับ  

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
ตำมที่ท่ำนนิยม  เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดเขต ๒ ได้เสนอกำรก ำหนด 
 สมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 สมัยสำมัญ สมัยแรกประจ ำ 
 ปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนำคม พ.ศ. 
๒๕65 มีก ำหนด  30 วัน ผมขอผู้รับรองครับ 
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ผู้รับรอง   ๑. นำยทอง พลโยธำ   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
            ๒. นำยสมควร กองแสน  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต ๑ 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   ครับ มีผู้รับรองถูกต้องมีท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่ำมีผู้เสนอก ำหนด 
   สมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 เพียง
   คนเดียว  ดังนี้ 
   ๑. สมัยสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 
      ถึงวันที่ 2 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕65 มีก ำหนด  30 วัน 
   ต่อไปผมจะขอมติเลยนะครับ  ท่ำนใดให้ควำมเห็นชอบ ให้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล
   ต ำบลโนนสะอำด  สมัยสำมัญตำมท่ีได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี 

พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนำคม พ.ศ.     
๒๕65 มีก ำหนด  30 วัน  จ ำนวน ๑๒  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   
- สมำชิกยกมือเป็นเอกฉันท์ ท่ำนใดเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน ไม่มี เป็นอันว่ำสภำเทศบำลต ำบลโนน
 สะอำดมีมติให้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญสมัยแรก 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนำคม 
พ.ศ. ๒๕65 มีก ำหนด  30 วัน 

 

ระเบียบวำระท่ี 7 เรื่อง กำรคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำ
   เทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯชี้แจงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   ให้ที่ประชุมทรำบต่อไป 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  

- เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กระผมสิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- ตำมหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด อำศัย
อ ำนำจตำมควำมใน พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑
4) พ.ศ. ๒๕6๒ มำตรำ ๓๒ วรรคแรก ก ำหนดว่ำสภำเทศบำลมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำ
เทศบำลตั้งเป็นกรรมกำรสำมัญของเทศบำล และมีอ ำนำจเลือกบุคคลผู้เป็น หรือมิได้เป็น
สมำชิกตั้งเป็นคณะกรรมกำรวิสำมัญของสภำเทศบำล เพ่ือกระท ำกิจกำร หรือพิจำรณำสอบ 
สวน หรือศึกษำเรื่องใดๆอันอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของสภำเทศบำล แล้วรำยงำนต่อสภำเทศบำล 
และวรรคท้ำยคณะกรรมกำรที่สภำตั้งขึ้นตำมวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ
หรือปฏิบัติกำรในเรื่องหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้ ประกอบกับระเบียบกระ 
ทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ วรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มี ๒ ประเภทคือ (๑) 
คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วย  สมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น  มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และวรรคสำม ในกำร



12 
 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญของสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้
เป็นสมำชิกสภำเทศบำล เพ่ือให้สภำเทศบำลแต่งตั้งเป็นกรรมกำรวิสำมัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่
ของจ ำนวนกรรมกำรวิสำมัญทั้งหมด ข้อ 105 วรรคหนึ่ง ภำยใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 
104 สภำท้องถิ่นมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นชุดต่ำงๆตำมควำมจ ำเป็นแก่กิจกำรในหน้ำที่สภำท้องถิ่น ดังนี้ 
(2) คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม และ (3) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 
และวรรคสอง ถ้ำมีควำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรแต่ละคณะอำจตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
รำยละเอียดในกิจกำรซึ่งเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น แล้วเสนอรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นเพ่ือพิจำรณำ  ข้อ ๑๐๗ ภำยใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วรรคหนึ่ง วิธี
เลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นให้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอชื่อสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหำร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง และวรรคสอง กำรเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน 
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่ำงอ่ืนและให้น ำวิธีกำรเลือกตำมข้อ ๑๒ มำใช้โดยอนุโลม(ข้อ ๑๒ 
วรรคหนึ่ง วิธีกำรเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่น ให้น ำควำมในข้อ 8 มำบังคับใช้โดยอนุโลม
(ข้อ๘ วรรคหนึ่ง วิธีเลือกประธำนสภำท้องถิ่นให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมำชิกสภำท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำท้องถิ่นค ำเสนอ
นั้นต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน โดยให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ำกัดจ ำนวน และให้สมำชิกสภำท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจำกชื่อเหล่ำนั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธำนที่ประชุมประกำศคะแนนต่อที่ประชุมสภำท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ำได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันหลำยคน ให้เลือกใหม่เฉพำะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดย
ใช้วิธีเดิม ถ้ำผลกำรเลือกใหม่ปรำกฏว่ำยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลำก
เฉพำะผู้มีคะแนนสูงสุดเท่ำกัน วรรคสอง วิธีกำรเสนอชื่อและกำรรับรองตำมวรรคหนึ่งให้น ำ
ควำมในข้อ 39 มำบังคับโดยอนุโลม วรรคสำม ให้ประธำนที่ประชุมเชิญสมำชิกสภำท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ำสองคนมำตรวจนับคะแนน และวรรคสี่ วิธีจับสลำกตำมวรรคหนึ่งให้ประธำนที่
ประชุมด ำเนินกำรให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันตกลงกันเสียก่อนว่ำจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลำก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดท ำบัตรสลำก ชนิด สี และขนำดอย่ำงเดียวกันตำมจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนผู้
ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ำกัน โดยเขียนข้อควำมว่ำ “ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่น” เพียง
บัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อควำมว่ำ “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่น” ) และวรรคสอง 
กรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้สภำท้องถิ่นใดมีรองประธำนสภำ
ท้องถิ่นได้มำกกว่ำหนึ่งคนให้เลือกรองประธำนสภำท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรอง
ประธำนสภำท้องถิ่นในล ำดับถัดไปทีละคนจนกว่ำจะครบตำมจ ำนวนที่พึงมี และข้อ 109 
วรรคหนึ่ง กำรนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้ำที่
ของเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น วรรคสอง ให้คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธำน
กรรมกำรและเลขำนุกำรจำกกรรมกำรสภำท้องถิ่นคณะนั้นๆ วรรคสำม ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และวรรคสี่ มติของคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นให้ถือเสียงข้ำง
มำก กรณีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนกรรมกำรออกเสียงชี้ขำด  
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นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - ต่อไปจะเป็นกำรเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมกำรสำมัญสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   ประกอบด้วยคณะกรรมกำร ๒ ชุด ได้แก่ (๑) คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม และ
   (๒) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ  

- ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร
ประชุมสภำเทศบำล  ซึ่งจะขอมติที่ประชุมในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสำมัญสภำเทศบำล 
เป็นคณะตรวจรำยงำนกำรประชุม ประกอบด้วย  สมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
สำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนจ ำนวน ขอเชิญครับ 

นำยนิยม   เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  2  
- เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กระผมนำยนิยม  เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  2 กระผมขอเสนอ
คณะตรวจรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน  3 คนครับ 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ หำกไม่มีท่ำนใดเสนออีก กระผมจะขอมติที่ประชุม
ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสำมัญสภำเทศบำล เป็นคณะตรวจรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน 3 
คน  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสำมัญสภำเทศบำล เป็นคณะตรวจรำยงำนกำรประชุม 
จ ำนวน 3 คน  จ ำนวน 12 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 - ต่อไปจะเป็นกำรขอมติในกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ ซึ่งเป็นผู้ที่จะท ำหน้ำที่ นับคะแนนผู้

ลงคะแนนเป็นคณะตรวจรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน 2 ท่ำน ขอเชิญครับ 
นำยสังข์ทอง ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  2  
 - เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 

กระผมนำยสังข์ทอง   ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  2  กระผมขอเสนอ
นำยทอง  พลโยธำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 ครับ 

นำยสมควร  กองแสน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  1  
 - เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 

กระผมนำยสมควร  กองแสน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 1  กระผมขอเสนอ
นำยวัชรพล  รอดแก้ว  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 1 ครับ  

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 - มีท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ครับ  หำกไม่มี ผมขอมติผู้ที่ท ำหน้ำที่นับคะแนนผู้

ลงคะแนนเป็นคณะตรวจรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 
 1. นำยทอง  พลโยธำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒ 
 ๒.  นำยวัชรพล   รอดแก้ว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  1 
 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบกำรแต่งตั้งผู้ที่ท ำหน้ำที่นับคะแนนผู้ลงคะแนนเป็นคณะตรวจรำยงำนกำรประชุม

จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 
 1. นำยทอง  พลโยธำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒ 
 ๒.  นำยวัชรพล  รอดแก้ว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  1 
   จ ำนวน 12 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
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นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเสนอชื่อคณะตรวจรำยงำนกำรประชุม โดยมีผู้รับรองจ ำนวน 2 
ท่ำน และมีสิทธิรับรองเพียงครั้งเดียว ขอเชิญครับ 

   คนที่ 1  
ผู้เสนอ   นำยประวิทย์   จันพนม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  1  ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ       นำยวิชัย หนุ่มภูเขียว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  1  
ผู้รับรอง  ๑.  นำยสมควร   กองแสน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๑              
  ๒.  นำยสีนวน กุดตุ้ม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒   
   คนที่ 2 
ผู้เสนอ   นำยประดิษฐ์   วันนิจ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ       นำยสุวิทย์   นำมวงษำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒    
ผู้รับรอง  ๑.  นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2              
  ๒.  นำยไสว เกตมำลำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒   
   คนที่ 3 
ผู้เสนอ   นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒  ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ       นำยไสว  เกตมำลำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2    
ผู้รับรอง  ๑.  นำยสุวิทย ์ นำมวงษำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2             
  ๒.  นำยทอง พลโยธำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒   
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- เมื่อที่ประชุมมีกำรเสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฯไมเ่กินกว่ำที่มี
มติที่ประชุม คือ จ ำนวน 3  คน เมื่ อไม่มีผู้ ใด เสนอชื่อ อีกให้ทั้ ง 3  ท่ำน  เป็นคณะ
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ได้แก่  

   ๑.  นำยวิชัย  หนุ่มภูเขียว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๑  
       ๒. นำยสุวิทย์ นำมวงษำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒   
        ๓. นำยไสว  เกตมำลำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - ต่อไปจะเป็นกำรเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมกำรสำมัญสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   เป็น คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ   

- ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศ
บัญญัติ   ซึ่ งจะขอมติที่ประชุมในกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสำมัญสภำเทศบำล เป็น
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ  ประกอบด้วย  สมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนจ ำนวน ขอเชิญครับ 

นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  2  
- เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กระผมนำยนิยม  เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  2 กระผมขอเสนอ
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ  จ ำนวน  3 คนครับ 
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นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ หำกไม่มีท่ำนใดเสนออีก กระผมจะขอมติที่ประชุม
ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสำมัญสภำเทศบำล เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ  
จ ำนวน 3 คน  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสำมัญสภำเทศบำล เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติ  จ ำนวน 3 คน  จ ำนวน 12 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 - ต่อไปจะเป็นกำรขอมติในกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ ซึ่งเป็นผู้ที่จะท ำหน้ำที่ นับคะแนนผู้

ลงคะแนนเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ  จ ำนวน 2 ท่ำน ขอเชิญครับ 
นำยทอง  พลโยธำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  2  
 - เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 

กระผมนำยทอง  พลโยธำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  2   กระผมขอเสนอ
นำยนิยม   เฮืองหล้ำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 ครับ 

นำยสังข์ทอง   ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  2  
 - เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 

กระผมนำยสังข์ทอง  ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2  กระผมขอเสนอ
นำยสุวิทย์   จันพนม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 ครับ  

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 - มีท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ครับ  หำกไม่มี ผมขอมติผู้ที่ท ำหน้ำที่นับคะแนน ผู้

ลงคะแนนเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 
 1. นำยนิยม     เฮืองหล้ำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒ 
 ๒.  นำยสุวิทย์  จันพนม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2 
 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบกำรแต่งตั้งผู้ที่ท ำหน้ำที่นับคะแนนผู้ลงคะแนนเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง

เทศบัญญัติ จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 
 1. นำยนิยม เฮืองหล้ำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒ 
 ๒. นำยสุวิทย์    จันพนม   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2 
   จ ำนวน 12 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ โดยมีผู้รับรอง
จ ำนวน 2 ท่ำน และมีสิทธิรับรองเพียงครั้งเดียว ขอเชิญครับ 

   คนที่ 1  
ผู้เสนอ   นำยสมควร กองแสน  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  1  ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ       นำยวัชรพล รอดแก้ว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  1  
ผู้รับรอง   ๑.  นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2   
             ๒.  นำยประวิทย์ จันพนม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  1   
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   คนที่ 2 
ผู้เสนอ   นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2   ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ       นำยสังข์ทอง ดีทอง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2    
ผู้รับรอง   ๑.  นำยประดิษฐ์ วันนิจ  รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   
             ๒.  นำยสุวิทย ์ นำมวงษำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒   
   คนที่ 3 
ผู้เสนอ   นำยไสว  เกตมำลำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒  ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ       นำยทอง พลโยธำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2    
ผู้รับรอง   ๑.  นำยสีนวน กุดตุ้ม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2   
            ๒.  นำยวิชัย หนุ่มภูเขียว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  1   
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- เมื่อที่ประชุมมีกำรเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ ไม่เกินกว่ำที่มีมติที่ประชุม 
คือ จ ำนวน 3  คน เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกให้ทั้ง 3 ท่ำนเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศ
บัญญัติฯ  ได้แก่  

   ๑.  นำยวัชรพล รอดแก้ว  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๑  
       ๒. นำยสังข์ทอง ดีทอง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒   

๓. นำยทอง  พลโยธำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   บัดนี้ สภำเทศบำล ได้มีคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด จ ำนวน ๒ 
   ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม และคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
   เทศบัญญัติ ขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อกฎหมำย ระเบียบ  ข้อบังคับ 
   ต่ำงๆ โดยเคร่งครัด  
 

ระเบียบวำระท่ี 8 เรื่อง ญัตติอ่ืนๆ 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  

ด้วยกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญสมัยที่ 1 เริ่มสมัยในวันที่ 7 พฤษภำคม  2564 ซึ่งจะเปิด
สมัยประชุมสำมัญสมัยที่ 1 เพ่ือให้เป็นไปตำม มำตรำ 48 ทศ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 ให้ประธำนสภำ เรียกประชุม
สภำ เพ่ือให้นำยกเทศมนตรีแถลงนโยบำยต่อสภำ โดยไม่มีกำรลงมติ ทั้งนี้ภำยใน 30 วันนับ
แต่วันประกำศผล และเพ่ือให้กำรเข้ำรับต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำดเป็นไป
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  ผมขอนัดก ำหนดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สมัย
สำมัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่  7  พฤษภำคม  2564 เวลำ 
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ชั้น 2 แห่งนี้ โดยให้เจ้ำหน้ำที่จะท ำ
หนังสือเชิญประชุม ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนคงได้รับทรำบ ผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำน ขอขอบคุณพนักงำนข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลโนน
สะอำดทุกท่ำนที่กรุณำสละเวลำมำฟังกำรประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุมครับครับ 

เลิกประชุมเวลำ   ๑๒.๐๐ น. 
 

       ลงชื่อ           ดวงจันทร์  วันนิจ     ผู้บันทึกกำรประชุม 
            (นำงสำวดวงจันทร์  วนันิจ)  

                       ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร                
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คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำเทศบำล ท ำหน้ำที่ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมนี้แล้ว 

ตรวจแล้ว กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   ครั้งแรก   สมัยที่  -  ครั้งที ่  -   ประจ ำปี พ.ศ.   ๒๕๖4 
ตรวจวันที่    5       เดือน     พฤษภำคม         พ.ศ.    2564   

 
 
(ลงชื่อ)                    ไสว    เกตมาลา   ประธำนกรรมกำร 

                                                        (นำยไสว   เกตมำลำ) 
 

(ลงชื่อ)                  สุวิทย์    นามวงษา   กรรมกำร 
             (นำยสุวิทย์   นำมวงษำ) 

 
(ลงชื่อ)                วิชัย   หนุ่มภูเขียว   กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                       (นำยวิชัย  หนุ่มภูเขียว) 

 

 

ลงชื่อ   ชาญชัย  วีรปัญญานนท์        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
         (นำยชำญชัย  วีรปัญญำนนท์)  

                          หวัหน้ำส ำนักปลัด 
 

ลงชื่อ สิบต ำรวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                          (ศรำวุธ    เชื้อไพบูลย์)  

               เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 

ลงชื่อ      สุริยันต์    มุ่งแสง      ตรวจถูกต้อง 
             (นำยสุริยันต์   มุ่งแสง)  
                                 ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 
 

 
 

 

 
 


