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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

คร้ังแรก    

วันท่ี 20 พฤษภาคม   2564 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

………………………………………………………………………….….. 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายจ าเนียร  ช านาญ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 2.นายสุกิต  ปลืม้กมล   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

 3.นายบรรทม ดาเลิศ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 4.นายตระกูล  บุญบ ารุง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

 5.นางทิพย์สมัย  ศรสีวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

 6.นางสุจิตรา  แพรี่   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 7.นายนพรัตน์  ดวงภมร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 8.นายไหมไทย  เจรญิ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 9.นายธนกร  ลาภชัย   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

 10.นายเพชรอรุณ  เหมพรมมา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 11.นางสาวเก็จมณี  หวังแววกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

 12.นายวรวุฒิ  แซ่ลิม้   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี   นายอ าเภอคอนสาร 

 2.นายสุขสันต์  ชาติทหาร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งลุยลาย 

3.นายทรงกรด  ระดากุล  ท้องถิ่นอ าเภอคอนสาร 

 4.นางสาวศรอีมร เนื่องพนอม  ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

 5.นางสมนกึ  ฟักอุดม   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

6.นางสาวจตุรภัทร  จันหา  หัวหนา้ส านักปลัด 

 7.นายฤทธิรณ  ชาติทหาร  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 8.นายไชยา  ช านาญมนต์  นายช่างโยธา 

 9.นายภาณุวัฒน์ ปะลุวันรัมย์  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 10.นางสาวประกายรัตน์  เลิศคอนสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

11.นางสุดใจ อสิรพล   ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

12.นางสาวพรพิมล  อุทัยแสง  ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

13.นางสาวสิรจิรรยา  เปรมพงษ์ ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน 

14.ร.ต.ท.พยุห ์ ม่วงภูเขียว  รอง สวป.สภ.หว้ยยาง 

/15.ร.ต.ต.วีระ... 
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15.ร.ต.ต.วีระ  มาเพชร   รอง สวป.สภ.หว้ยยาง 

16.นายก้องเกียรต ิเทียนศักดิ์  พนักงานขับรถกู้ชพี 

17.นางสมควร ชาตชิ านาญ  แมบ่้าน 

 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.  

นางสาวศรีอมร เน่ืองพนอม  เลขานุ การสภาช่ัวคราว  เรียน   ท่ านนายอ า เภอคอนสาร ท่ าน

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งลุยลาย หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านและท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้เวลา 

08.30 น. ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายที่ได้ลง

ชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลอันทรงเกียรติแห่งนี ้

จ านวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ล าดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่าน

เสกสรร สวัสดิ์ศร ีนายอ าเภอคอนสาร ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ค่ะ 

นางสาวศรอีมร เน่ืองพนอม  เลขานุการสภาช่ัวคราว เรียน เชิญนายอ าเภอคอนสาร ประจ าแท่น 

ปลัดเทศบาล  เพื่อรับค ากล่าวรายงาน 

เรียน  ท่านนายอ าเภอคอนสาร  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งลุยลาย 

หัวหนา้ส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

ผูท้รงเกียรติทุกท่านค่ะ 

 ประกาศอ าเภอคอนสาร เรื่อง ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบล

ทุ่งลุยลาย ครั้งแรก ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นควรให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการ

การเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผู้อ านวยการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ ได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าเทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ

นายกเทศมนตรี ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และจัดการเลือกตั้งดังกล่าว

ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผล

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย จ านวน 12 คน แล้ว 

นายอ าเภอคอนสาร จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๒๔ วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๖ 

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

 

/พ.ศ.2547... 
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พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔๓๕๘/

๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ทุ่งลุยลาย ครั้งแรก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ 

ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  ลงชื่อ นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี 

นายอ าเภอคอนสาร  

 ในล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ท่านเสกสรร สวัสดิ์ศรี ท่าน

นายอ าเภอคอนสาร ได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

ครั้งแรก และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ทุ่งลุยลาย ขอกราบเรียนเชญิค่ะ 

นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี   นายอ าเภอคอนสาร กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย  

     ครั้งแรก และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

     ทุ่งลุยลาย 

นางสาวศรอีมร เน่ืองพนอม   เลขานุการสภาช่ัวคราว  กราบขอบพระคุณ ท่านเสกสรร สวัสดิ์ศรี       

ปลัดเทศบาล นายอ าเภอคอนสาร เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติตอ่ที่ประชุมสภาเทศบาล

ต าบลทุ่งลุยลาย แหง่นีค้่ะ 

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับกรณีเทศบาลเมือง หรือนายอ าเภอส าหรับ

เทศบาลต าบลได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดเทศบาล เป็น

เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว โดยใหเ้ชญิสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมาก

ที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว 

เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน

ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและด าเนินการ

เลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลทุ่ งลุ ยลายแล้ ว  ผู้ ที่ มี อ ายุมากที่ สุ ด ในที่ ป ระชุมแห่ งนี้  คื อ  

นายจ าเนียร ช านาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อายุ 61 ปี เกิดเมื่อ

วันที่ 14 มกราคม 2503 และเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

สมัยที่  2 ขอเชิญขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

ช่ัวคราว ขอเรียนเชญิ ค่ะ 

 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายจ าเนียร  ช านาญ  ประธานสภาเทศบาล ช่ัวคราว เรียน ท่านนายอ าเภอคอนสาร ท่านนายก 

เทศมนตรีต าบลทุ่งลุยลาย ท่านท้องถิ่นอ าเภอคอนสาร ท่านปลัดเทศบาล 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายจ าเนียร ช านาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย เขตเลือกตั้งที่ 

2 ขอขอบพระคุณ ท่านนายอ าเภอคอนสารที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุม

สภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย ครั้งแรก ประจ าปี 2564 ในวันนี้  กระผม

ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุด ขอปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา

เทศบาลช่ัวคราว และขอด าเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระ

ต่อไปครับ   

สภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายมีสมาชิกสภาเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่

ทั้งหมด จ านวน 12 ท่าน  และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12  ท่าน ได้ลงช่ือ

เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านแล้ว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่

สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตน ในที่ประชุมสภาเทศบาล และขอให้

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายทุกท่านยืนขึ้น และกล่าวค าปฏิญาณ

ตนตามข้าพเจ้า 

“ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” 
และในล าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายทุกท่าน 

แนะน าตนเองต่อที่ประชุม เริ่มจากแถวแรกครับ 

    -นางสาวเก็จมณี  หวังแววกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายจ าเนียร  ช านาญ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายตระกูล  บุญบ ารุง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นางทิพย์สมัย  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายธนกร  ลาภชัย   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายนพรัตน์  ดวงภมร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายบรรทม ดาเลิศ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายเพชรอรุณ  เหมพรมมา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายวรวุฒิ  แซ่ลิม้   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายสุกิต  ปลืม้กมล   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

 

/นางสุจติรา... 
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    -นางสุจติรา  แพรี่   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

-นายไหมไทย  เจรญิ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย   

นายจ าเนียร  ช านาญ  ประธานสภาฯ ช่ัวคราว เชิญเลขานุการฯ ช่ัวคราว ได้แจง้รายละเอียด 

วิธีการเลือก การลงคะแนน และอ านาจหน้าที่ของประธานสภาเทศบาล 

ให้สมาชิกสภาเทศบาล ทราบครับ 

 

นางสาวศรีอมร เน่ืองพนอม  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย (ช่ัวคราว) และสมาชิกสภา 

ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับวิธีการเลือก

ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย มีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้  

ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔96 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๒๐ วรรคแรก ให้สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับกรณีเทศบาลเมือง 

หรือนายอ าเภอส าหรับกรณี เทศบาลต าบล แต่งตั้งจากสมาชิกสภา

เทศบาลตามมติของสภาเทศบาล และในการเลือกประธานสภาเทศบาล

ในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ให้ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการ

เลือกประธานสภาเทศบาลแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาเทศบาลที่ได้รับ

แตง่ตัง้ปฏิบัติหนา้ที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลในครั้งนัน้ต่อไป  

ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นแตล่ะคนมสีิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควร

ให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภา

ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการ

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น

ได้รับเลือก 

วิธีการเลือก 

(๑) ให้สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตัง้ให้

เป็นประธานสภาเพียง ๑ ชื่อ 

 

/(๒) ผูท้ี่ถูกเสนอ… 
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(๒) ผูท้ี่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย ๒ คน 

แตล่ะคนมีสทิธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 

(๓) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และใหส้มาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อ

เหล่านั้น 

(๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 

๑ คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อ ๑๔) 

วิธีการลงคะแนน 

ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผูถู้กเสนอ จ านวน ๑ ชื่อ และให้

สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาช่ัวคราวเป็น

ผู้เรียกสมาชิกสภาเทศบาลตามล าดับอักษร น าบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อ

หนา้ประธานที่ประชุม 

วิธีการตรวจนับคะแนน 

ให้ประธานสภาช่ัวคราวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วย

นับคะแนน 

(๑) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาเทศบาล ช่ัวคราว ประกาศ

คะแนนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๒) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนบใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับ

คะแนนสูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีเดิมอกีครั้ง 

(๓) หากคะแนนยังเท่ากันอีกใหใ้ช้วธิีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนน

สูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีการจับสลากนีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้ 

(๓.๑) ประธานสภาช่ัวคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 

(๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาช่ัวคราวจับสลากว่าใครจะจับ

สลากก่อน 

(๓.๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่มี

คะแนนสูงสุดเท่ากันและเขียนว่า "ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" 

๑ บัตร นอกนั้นเป็น "ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถ่ิน”  

/อ านาจหน้าที่... 
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อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖ 

ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 

(๑) ด าเนนิกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าว

อภปิรายสนับสนุนหรอืคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 

(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 

(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 

(๖) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ หรือตามที่ก าหนดไว้

ในระเบียบนี ้

ซึ่งการลงคะแนน เจา้หนา้ที่ได้เตรยีมบัตรการลงคะแนนไว้เรยีบร้อยแลว้ 

ให้ใชว้ิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 

นายจ าเนียร ช านาญ  ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ต่อไปขอเชญิท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ทุ่งลุยลายทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น

ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชญิครับ 

นายนพรัตน์ ดวงภมร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบล 

ทุ่งลุยลาย ช่ัวคราว ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งลุยลาย ท่าน

ท้องถิ่นอ าเภอคอนสาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม  นายนพรัตน์ ดวงภมร สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 2  ขอเสนอ นายตระกูล  บุญบ ารุง สมาซิกสภาเทศบาล 

เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายครับ  

นายจ าเนียร ช านาญ  ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

    ๑. นางสุจติรา  แพรี่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 

    ๒. นายสุกิต  ปลืม้กมล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง 

ผูร้ับรองถูกต้องครับ 

ขอถามท่าน ตระกูล บุญบ ารุง ท่านยินดีรับหรอืไม่รับครับ 

นายตระกูล บุญบ ารุง  สมาชิกสภาเทศบาล (ผูท้ี่ได้รับการเสนอ) เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 

ช่ัวคราวที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภา

เทศบาล ผูท้รงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนาย

ตระกูล  บุญบ ารุง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย ยินดีรับครับ 

 

/นายจ าเนียร... 
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นายจ าเนียร ช านาญ ประธานสภาฯ ช่ัวคราว มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิก

สภาเทศบาล ผู้ที่ เห็ นสมควรจะเป็นประธานสภาเทศบาล ต าบล 

ทุ่งลุยลาย อีกหรอืไม่ 

นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบล 

ทุ่งลุยลาย ช่ัวคราว ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งลุยลาย ท่าน

ท้องถิ่นอ าเภอคอนสาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม  นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1  ขอเสนอ นายเพชรอรุณ  เหมพรมมา สมาซิกสภา

เทศบาล เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายครับ  

นายจ าเนียร ช านาญ  ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

    ๑. นายไหมไทย เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 

    ๒. นายบรรทม ดาเลิศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 

ผูร้ับรองถูกต้องครับ 

ขอถามท่าน เพชรอรุณ เหมพรมมา ท่านยินดีรับหรอืไม่รับครับ 

นายเพชรอรุณ เหมพรมมา  สมาชิกสภาเทศบาล (ผู้ที่ได้รับการเสนอ) เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 

ช่ัวคราวที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภา

เทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่ านครับ  กระผม 

นายเพชรอรุณ เหมพรมมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย ยินดีรับ 

ครับ 

นายจ าเนียร ช านาญ ประธานสภาฯ ช่ัวคราว มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา

เทศบาล  ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย อีก

หรอืไม่ครับ ถ้าไม่มี เป็นอันสรุปว่า มีเสนอมาเพียง  2 ท่านคือ  

นายตระกูล  บุญบ ารุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 และนายเพชรอรุณ 

เหมพรมมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ต่อไปเป็นการลงคะแนนเลือก

ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย วิธีการลงคะแนน ใชว้ิธีเขียนชื่อตัว

และชื่อสกุลของผูท้ี่ถูกเสนอคนละหนึ่งช่ือแล้วน ามาหย่อนลงในหีบบัตรที่

เตรียมไว้ กระผม จะอ่านรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เรียงตามล าดับตาม

ตัวอักษรนะครับ  

    -นางสาวเก็จมณี  หวังแววกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายจ าเนียร  ช านาญ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายตระกูล  บุญบ ารุง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นางทิพย์สมัย  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายธนกร  ลาภชัย   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

/นายนพรัตน์... 
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    -นายนพรัตน์  ดวงภมร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายบรรทม ดาเลิศ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายเพชรอรุณ  เหมพรมมา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายวรวุฒิ  แซ่ลิม้   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายสุกิต  ปลืม้กมล   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นางสุจติรา  แพรี่   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

-นายไหมไทย  เจรญิ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว   บัดนีท้่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายได้ลงคะแนนเลือก 

ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายเรียบร้อยแล้ว  กระผมขอเชิญท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒ ท่าน มาตรวจนับคะแนนครับ เชิญท่าน

บรรทม ดาเลิศ และท่านนพรัตน์  ดวงภมร มาช่วยตรวจนับคะแนนครับ 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายทุกท่านครับ การตรวจนับ

คะแนนได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายตระกูล บุญบ ารุง ได้

คะแนน 7 คะแนน และ นายเพชรอรุณ  เหมพรมมา ได้คะแนน 5 คะแนน 

และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลต าบล 

ทุ่งลุยลาย และนั่นคือ นายตระกูล บุญบ ารุง ครับ  

ขอพักการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย เพื่อให้ท่านนายอ าเภอได้

ลงนามในค าสั่งแต่งตัง้ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย พัก 15 นาที

ครับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย   

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ขอเชิญท่าน ตระกูล บุญบ ารุง ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย  

คนใหม่ กล่าวความรู้สึกและขึ้นท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระต่อไป ส าหรับกระผมก็พ้นจากต าแหน่งประธานสภาเทศบาล 

ช่ัวคราว ขอเรียนเชญิครับ 

นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี  นายอ าเภอคอนสาร มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย และถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกสภา

เทศบาล 

นายตระกูล  บุญบ ารุง  ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งลุยลายที่ให้ความไว้วางใจในการด ารงต าแหน่งประธานสภา 

/เทศบาล... 
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เทศบาล อีกครั้ง และเริ่มด าเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ซึ่งการ

เลือกรองประธานสภาเทศบาลนั้นจะใช้วิธีการ เดียวกันกับการเลือก

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

ทุกท่ านเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ที่ เห็ นสมควรจะเป็น รอง

ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชญิครับ 

นายวรวุฒิ  แซ่ลิ้ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบล 

ทุ่งลุยลายที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งลุยลาย ท่านท้องถิ่น

อ าเภอคอนสาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ครับ กระผม  นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต 1 ขอเสนอ นายเพชรอรุณ  เหมพรมมา สมาซิกสภาเทศบาล เป็นรอง

ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายครับ  

นายตระกูล บุญบ ารุง  ประธานสภาเทศบาล ขอผูร้ับรองดว้ยครับ 

    ๑. นายบรรทม ดาเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 

    ๒. นางทิพย์สมัย  ศรสีวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง 

ผูร้ับรองถูกต้องครับ 

ขอถามท่าน นายเพชรอรุณ  เหมพรมมา ท่านยินดีรับหรอืไม่รับครับ 

นายเพชรอรุณ เหมพรมมา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ผู้ที่ได้รับการเสนอ) เรียนท่านประธานสภา

เทศบาล ช่ัวคราวที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

กระผมนายเพชรอรุณ  เหมพรมมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

ยินดีรับ ครับ 

นายตระกูล บุญบ ารุง ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิก

สภาเทศบาล ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบล 

ทุ่งลุยลาย อีกหรอืไม่ 

นางสาวเก็จมณี หวังแววกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบล 

ทุ่งลุยลาย ช่ัวคราว ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งลุยลาย ท่าน

ท้องถิ่นอ าเภอคอนสาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ

ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ดิฉัน นางสาวเก็จมณี หวังแววกลาง สมาชิก

สภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอ นายนพรัตน์  ดวงภมร สมาชิกสภาเทศบาล 

เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายคะ่ 

นายตระกูล บุญบ ารุง  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองดว้ยครับ 

    ๑. นายธนกร  ลาภชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง 

    ๒. นายจ าเนียร ช านาญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 

ผูร้ับรองถูกต้องครับ 
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/ขอถามท่าน... 

ขอถามท่าน นพรัตน์ ดวงภมร ท่านยินดีรับหรอืไม่รับครับ 

นายนพรัตน์  ดวงภมร  สมาชิกสภาเทศบาล (ผู้ที่ได้รับการเสนอ) เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 

ช่ัวคราวที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภา

เทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่ านครับ  กระผม 

นายนพรัตน์ ดวงภมร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย ยินดีรับ ครับ 

นายตระกูล บุญบ ารุง ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา

เทศบาล ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

อีกหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มี เป็นอันสรุปว่า มีเสนอมาเพียง  2 ท่านคือ  

นายเพชรอรุณ เหมพรมมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และนายนพรัตน์ 

ดวงภมร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ต่อไปเป็นการลงคะแนนเลือกรอง

ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย วิธีการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัว

และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อแล้วน ามาหย่อนลงในหีบบัตรที่

เตรียมไว้ กระผม จะอ่านรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เรียงตามล าดับตาม

ตัวอักษรนะครับ  

    -นางสาวเก็จมณี  หวังแววกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายจ าเนียร  ช านาญ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายตระกูล  บุญบ ารุง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นางทิพย์สมัย  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายธนกร  ลาภชัย   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายนพรัตน์  ดวงภมร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายบรรทม ดาเลิศ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายเพชรอรุณ  เหมพรมมา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

    -นายวรวุฒิ  แซ่ลิม้   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นายสุกิต  ปลืม้กมล   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

    -นางสุจติรา  แพรี่   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

-นายไหมไทย  เจรญิ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 

นายตระกูล บุญบ ารุง   บัดนีท้่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายได้ลงคะแนนเลือก 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายเรียบร้อยแล้ว  กระผมขอเชิญ

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒ ท่าน มาตรวจนับคะแนนครับ เชิญ

ท่านบรรทม ดาเลิศ และท่านเก็จมณ ีหวังแววกลาง มาช่วยตรวจนับ

คะแนนครับ ขอบคุณครับ 

/นายตระกูล... 
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นายตระกูล บุญบ ารุง   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายทุกท่านครับ การตรวจนับ

คะแนนได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายนพรัตน์  ดวงภมร ได้

คะแนน 7 คะแนน และ นายเพชรอรุณ  เหมพรมมา ได้คะแนน 5 คะแนน 

และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล

ต าบลทุ่งลุยลาย และนั่นคือ นายนพรัตน์  ดวงภมร ครับ  

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย   

นายตระกูล บุญบ ารุง   ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญ

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ที่

เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย พร้อมผู้รับรอง ๒ 

ท่าน เชญิครับ 

นายจ าเนียร ช านาญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอ ท่านปลัดศรีอมร  เนื่องพนอม 

ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายตระกูล บุญบ ารุง    ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

    ๑. นายเพชรอรุณ เหมพรมมา  ขอรับรอง 

    ๒.นางทิพย์สมัย ศรีสวัสดิ์ ขอรับรอง 

ผูร้ับรองถูกต้องครับ 

ขอถามท่านศรอีมร  เนื่องพนอม ยินดีหรอืไม่ค่ะ 

นางสาวศรอีมร เน่ืองพนอม  ปลัดเทศบาล (ผูท้ี่ได้รับการเสนอ) เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  

ช่ัวคราว ที่ เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี   ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภา

เทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ดิฉัน นางสาว 

ศรอีมร เนือ่งพนอม ปลัดเทศบาล  ยินดีรับค่ะ 

นายตระกูล บุญบ ารุง  ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท้ี่ 

เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย อีกหรือไม่ 

กระผมจะนับ ๑-๒-๓ นะครับ ๑-๒-๓ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอนะ

ครับ ตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า "ในการ

เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่ง

คน ให้ถือว่าผู้นั้น ได้รับเลือก" นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ได้

เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเพียงท่านเดียวนะ

ครับ คอื นางสาวศรอีมร เนื่องพนอม ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อื่นๆ 

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย ขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุม 

เกี่ยวกับการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ (๒) ความว่า ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาล

ก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด 

แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม

สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน และมาตรา 24 

วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดให้มีจ านวนสมัยประชุมสามัญได้ปีละ 4 สมัย สมัย

ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภา

เทศบาลก าหนดและวรรคสี่ ได้บัญญัติให้ 

(1) สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ได้มีก าหนดไม่เกิน 

30 วัน  

(2) แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก สามารถขยายได้ โดยจะต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย

เสนอครับ 

 

5.1 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

นายตระกูล บุญบ ารุง  ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านระเบียบครับ 

 

นางสาวศรีอมร เน่ืองพนอม เลขานุการสภาเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

ปลัดเทศบาล   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ การประชุม  

ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าการ

ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี

สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ 

ประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

/นายตระกูล... 
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นายตระกูล บุญบ ารุง  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ เชิญท่าน 

เพชรอรุณ เหมพรมมา ครับ 

นายเพชรอรุณ เหมพรมมา สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลายที่ 

เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเพชรอรุณ 

เหมพรมมา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอก าหนดวันเรียกประชุมสมัย

สามัญ ดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕'๖๔  โดยมีก าหนด  30 วัน 

เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕'๖๔  โดยมีก าหนด  30 วัน 

เริ่มตัง้แตว่ันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564   

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕'๖๔  โดยมีก าหนด  30 วัน 

เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564   

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕'๖๔  โดยมีก าหนด  30 วัน 

เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564   

นายตระกูล บุญบ ารุง  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ ตามเสนอ 

 

    5.5 เรื่อง การก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.  

๒๕๖๕ 

นายตระกูล บุญบ ารุง  ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอปรึกษาที่ประชุม เรื่อง การก าหนด 

ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชญิสมาชิกสภา

เทศบาล เสนอครับ  เชญิ ท่าน นพรัตน์ ดวงภมร  

นายนพรัตน์ ดวงภมร  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่าน 

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนพรัตน์ ดวงภมร สมาชิก

สภาเทศบาล ขอเสนอการก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖5 โดยมีก าหนด 30 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึง

วันที ่31 มกราคม 2565 

 

/นายตระกูล... 

 



15 

 

 

นายตระกูล บุญบ ารุง  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ ตามเสนอ 

    ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)   ศรอีมร เนื่องพนอม ผูจ้ดรายงานการประชุม 

    (นางสาวศรอีมร  เนื่องพนอม) 

  ปลัดเทศบาล เลขานกุารเทศบาล 

 

      

  

(ลงช่ือ) ตระกูล บุญบ ารุง ผู้รับรองรายงานการประชุม 

        (นายตระกูล บุญบ ารุง) 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 

 

 

 
 

 


