
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งแรก   
วันที ่ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔    
เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
--------------------------------- 

 รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 

ลำดับที่ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  

๒ นายสำเริง  สัตถาผล  สมาชิกสภาเทศบาล สำเริง  สัตถาผล  

๓ นายสุรชัย  พุทธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย  พุทธรรม  

๔ นายสุรชัย  อินทรพานิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย  อินทรพานิชย์  

๕ นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล วิลัยวรรณ  ทัศมี  

๖ นายปัญญา  โมราราช สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  โมราราช  

๗ นางถาวร  อินทรพานิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล ถาวร  อินทรพานิชย์  

๘ นางศรีสวาท  หินอ่อน สมาชิกสภาเทศบาล ศรีสวาท  หินอ่อน   

๙ นายคำพันธ์  แก้วคำแสน สมาชิกสภาเทศบาล คำพันธ์  แก้วคำแสน  

๑๐ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี  

๑๑ นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล ประสพ  นาเชียงใต้  

๑๒ นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิดชัย  นาคะอินทร์  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ บรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา  

๒ นางสาวจนิตนาพร  วงศ์ศรีลา   ท้องถิน่อำเภอวาริชภูมิ จนิตนาพร  วงศ์ศรีลา    

๓ นายดำเนิน  สอนไชยา นายกเทศมนตรี ดำเนิน  สอนไชยา  

๔ นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม ปลัดเทศบาล สุรพัฒน์  พุฒธรรม  

๕ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๖ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์  

๗ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เปรมฤดี  ศิริขันธ์  

๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  

๙ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  



๒ 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๐ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๑ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  
๑๒ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๓ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

  เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.  นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา  นายอำเภอวาริชภูมิ  จุดธูปเทยีนบูชา
พระรตันตรัย  และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

  นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
ชั่วคราว  ได้เชิญ นายประยุทธ  สาลีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ซึ่งเป็นผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุม 
เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหลชัว่คราว 

  นายประยุทธ  สาลีศรี  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหลชั่วคราว  ได้นำสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลปลาโหลทุกคน กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 “ข้าพเจ้า       (ผู้ปฏิญาณตน)     จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทัง้จะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและเทศบาลตำบลปลาโหล” 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

นายประยุทธ  สาลีศรี   ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔   
ประธานสภาชั่วคราว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลแล้ว  ดังนั้น เพ่ือให้
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลปลาโหลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๖ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔  และคำสั่งจังหวัดสกลนครที่ ๕๘๕๘/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓  ท่านนายอำเภอวาริชภูมิ จึงประกาศเรยีกประชุมสภาเทศบาลตำบล
ปลาโหลครั้งแรกในวันนี้ โดยให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเลือกประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล เพ่ือทำหนา้ทีต่ามที่กฎหมายกำหนด
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา   

๒.๑  การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล     

นายประยุทธ  สาลีศรี  เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดของระเบียบและกฎหมายที่ 
ประธานสภาชั่วคราว  เกี่ยวข้องครับ 



๓ 

 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมที ่ 
ปลัดเทศบาล   เคารพทุกท่าน  ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  
 (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ. ๒๕๖๒  

มาตรา ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง 
ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหน่งจน
ครบอายุของสภาเทศบาล 
มาตรา ๒๔ วรรคสอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีท่ีสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตาม
กำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือก
ประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาล 
มาตรา ๒๘ วรรคสอง  สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ามีจำนวนลงเสียงลงคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึน้ได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๘  วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิน่แต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาทอ้งถิน่รับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาทอ้งถิน่แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานทีป่ระชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รบัเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการ
เลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้
ไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย
ตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานทีป่ระชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก



๔ 

 

ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวน
เท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียนข้อความว่า “ไม่ได้
รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
ข้อ ๓๙  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ  
ข้อ ๖๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิน่ให้ยกมือขึ้นพน้ศีรษะ เมือ่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ 
โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตน หรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ข้อ ๙ ในกรณกีารเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
แรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี ดำเนินการ
แต่งตัง้ทนัทเีมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภา
ท้องถิน่ทีไ่ด้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิน่ในครั้งนั้น
ต่อไป 
ข้อ ๘๖  การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติ
เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย หรอืออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผล
ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

นายประยุทธ  สาล ีศรี  รายละเอียดของระเบียบและกฎหมาย ทุกท่านได้รับทราบโดยละเอียดแล้ว  
ประธานสภาชั่วคราว  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อของผู้ที่ตนเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง 

ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เชิญท่าน ส.ท.ถาวร  อินทรพานิชย์ 

นางถาวร  อนิทรพานิชย์  กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นาง 
สมาชิกสภาเทศบาล  ถาวร  อินทรพานิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอเสนอ ท่าน ส.ท.สุรชัย  

พุทธรรม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

นายประยุทธ  สาล ีศรี  ขอผู้รับรองไมน่้อยกว่าสองคน 
ประธานสภาชั่วคราว 

ที่ประชุม  ผู้รบัรอง  ๒  คน ได้แก่  นางศรสีวาท  หินอ่อน  และ นางวิลัยวรรณ  ทัศมี 

นายประยุทธ  สาล ีศรี  เมื่อไม่มีท่านใดต้องการเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก ถือว่า  นายสุรชัย  พุทธรรม  
ประธานสภาชั่วคราว  ไดร้ับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 



๕ 

 

   ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหลชั่วคราว  ไดร้ายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาล
ตำบลปลาโหลให้นายอำเภอวาริชภูมิทราบ  และนายอำเภอวาริชภูมิได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งประธานสภา
เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมกับได้เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหลให้ทำหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม
ต่อไป  และมผีลให้ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหลชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

๒.๒  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

นายสุรชัย  พุทธรรม  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบและกฎหมายที่ 
ประธานสภาเทศบาล  เกี่ยวข้อง 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมที ่ 
ปลัดเทศบาล เคารพทุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  
 (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๑๑  เมือ่มปีระธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกบัการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
(๑) สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป 
(๒) สําหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี
แตล่ะสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กําหนดกี่วัน 
(๓) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีกีส่มัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะ
เริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 
การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และ
นายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 
ข้อ ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ 
โดยอนโุลมกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน
ลําดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนที่พึงมี 

นายสุรชยั  พุทธรรม  รายละเอียดของระเบียบและกฎหมาย ทุกท่านได้รับทราบโดยละเอียดแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อของผู้ทีต่นเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง 

รองประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เชิญท่าน ส.ท.คำพันธ์ แก้วคำแสน 



๖ 

 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทา่น  ผมขอเสนอ ท่าน ส.ท.ถาวร  อินทรพานิชย์  เป็นรองประธานสภา 

เทศบาลตำบลปลาโหล 

นายสุรชัย  พุทธรรม  ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ผู้รับรอง  ๒  คน ได้แก่ นายสุรชัย อินทรพานิชย์  และนายปัญญา โมราราช 

นายสุรชัย  พุทธรรม  เมื่อไม่มีท่านใดต้องการเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก  ถือว่า  นางถาวร  อินทรพานิชย์ 
ประธานสภาเทศบาล  ไดร้ับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  ได้รายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบล
ปลาโหล ให้นายอำเภอวาริชภมูิทราบ และนายอำเภอวาริชภูมิได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลปลาโหล และเม่ือมีการเลือกประธานและรองประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหลเสร็จสิ้นแล้ว นายอำเภอ
วาริชภูมิจึงได้เดินทางกลับ โดยที่ประชุมจะได้ทำการประชุมตามระเบียบวาระท่ีเหลือต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องอ่ืนๆ    

๓.๑  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

นายสุรชัย  พุทธรรม  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบและกฎหมายที่ 
ประธานสภาเทศบาล  เกี่ยวข้อง 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมที ่ 
ปลัดเทศบาล เคารพทุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  

 (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๓  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย  
อนุโลม 
ข้อ ๑๘  ให้สภาท้องถิน่เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้อถิน่นั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
สภาท้องถิน่ ทัง้นี้ ให้คำนึงถึงความรูค้วามสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สภาทอ้งถิน่ 

นายสุรชัย  พุทธรรม  เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อของผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลตำบลปลาโหล 

นายสุรชัย  อินทรพานิชย์ ผมขอเสนอ นายสุรพฒัน์  พุฒธรรม  ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล  เป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม  ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ประธานสภาเทศบาล 

ทีป่ระชุม  ผู้รับรอง  ๒  คน ได้แก่ นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  และนายคำพันธ์  แก้วคำแสน 

นายสุรชัย  พุทธรรม  เมื่อไม่มีท่านใดต้องการเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก  ถือว่า นายสุรพัฒน์  พฒุธรรม 
ประธานสภาเทศบาล  ไดร้ับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 



๗ 

 

๓.๒  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๕   

นายสุรชยั  พุทธรรม   ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดของระเบียบและกฎหมายที่ 
ประธานสภาเทศบาล  เกี่ยวข้อง 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมที ่ 
ปลัดเทศบาล เคารพทุกท่าน  ๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  

 (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๒๔ วรรคแรก  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด 
มาตรา  ๒๔ วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน
สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปถีัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในทีป่ระชุม
สามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณทีี่ไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้ หรือไม่ได้
กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีที่กําหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิน่นําปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจําปีอื่น หรือในสมยัประชุมวิสามัญก็ได้ 

นายสุรชัย  พุทธรรม  เชิญท่านสมาชิกได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภาเทศบาล  และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอกำหนด   
สมาชิกสภาเทศบาล สมัยประชุม เป็นดังนี้   

สมัยทีห่นึ่ง  กำหนดไมเ่กิน ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแตว่ันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
    เป็นต้นไป   

สมัยที่สอง  กำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแตว่ันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔   
    เป็นต้นไป 



๘ 

 

สมัยทีส่าม  กำหนดไมเ่กิน ๓๐ วัน  เริ่มตัง้แตว่ันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔   
    เป็นต้นไป   

สมัยทีส่ี่     กำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตว่ันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔   
    เป็นต้นไป   

 และขอกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี ้
 สมัยที่หนึ่ง  กำหนดไมเ่กิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตว่ันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   

        เป็นต้นไป   

นายสุรชยั  พุทธรรม  เมื่อไม่มีท่านใดต้องการเสนอกำหนดสมัยประชุมเพ่ิมเติมอีก  ถือว่าสภาฯ   
ประธานสภาเทศบาล  ไดก้ำหนดสมัยประชุมเป็นไปตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ 

ที่ประชุม กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ดังนี้ 
สมัยที่หนึ่ง  กำหนดไมเ่กิน ๓๐ วัน  เริ่มตัง้แตว่ันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

    เป็นต้นไป   
สมัยที่สอง  กำหนดไม่เกนิ ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔   

    เป็นต้นไป 
สมัยที่สาม  กำหนดไมเ่กิน ๓๐ วัน  เริ่มตัง้แตว่ันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔   

    เป็นต้นไป   
สมัยที่สี่     กำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแตว่ันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔   

    เป็นต้นไป   

 กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 
 สมัยที่หนึ่ง  กำหนดไมเ่กิน ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแตว่ันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   
        เป็นต้นไป     

๓.๓  กำหนดวันแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล 

นายสุรชัย  พุทธรรม  ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่  
เลขานุการสภาเทศบาล  เคารพทุกท่าน  ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๔๘ ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  

กรณทีี่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
เทศบาล หรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็น
เร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือ
ราษฎร นายกเทศมนตรีจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มี
การเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
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เทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

นายสุรชัย  พุทธรรม  กฎหมายได้กำหนดให้ประธานสภาฯ เรียกประชุมเพ่ือให้ผู้บริหารแถลง 
ประธานสภาเทศบาล นโยบายต่อสภาฯ ตามท่ีสภาฯ ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปนั้น   ดังนั้น จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลปลาโหล และกำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ตำบลปลาโหลในวันที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ทีป่ระชุม  กำหนดให้นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบล 
ปลาโหล ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

นายสุรชัย  พุทธรรม  วันนี้สภาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ตั้งแต่วาระท่ี ๑ 
ประธานสภาเทศบาล  วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

ครั้งแรก ครับ 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๕.๐๐   น. 

      (ลงชื่อ)       ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จด/บันทึกการประชุม 
      (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย) 
       นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

     (ลงชื่อ)     สุรพัฒน์  พุฒธรรม ผู้ตรวจบันทีกการประชุม 
               (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม) 
       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      วิลัยวรรณ  ทัศม ี       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศม)ี 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)  ปัญญา  โมราราช      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่  
๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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