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๓. นายสุรชัย  ตูไมปา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๑ 
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การดำเนินการกอนระเบียบวาระการประชุม 

-  ปลัดเทศบาล   กลาวเรียนเชิญทานนายอำเภอพรรณนานิคม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ที่ประชุมสวด
มนตไหวพระพรอมกัน)  นายอำเภอพรรณานิคม ประจำที่ 
-  ปลัดเทศบาล  ในฐานะเลขานุการสภาช่ัวคราวอานประกาศอำเภอ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
พอกนอย ครั้งแรก  ดังน้ี 
 ประกาศอำเภอพรรณานิคม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ครั้งแรก 
 “ตามที่ไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยครบตามจำนวนที่
กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ แลวน้ัน 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัด 



-๒- 
สกลนคร ที่ ๕๘๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจของผูวาราชการจังหวัดสกลนคร สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ครั้งแรก ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ 
น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกนอย อำเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร 
 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔” 
-  นายอำเภอพรรณานิคม กลาวเปดประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ครั้งแรก ดังน้ี 
 “เรียน ทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ ผูอำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล ทุกทาน 
 ตามที่ไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕64  และ
คณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  ครบตามจำนวน
ที่กฎหมายกำหนด  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  แลว 

ขาพเจารูสึกยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดมีโอกาสมาเปดประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกนอยครั้งแรกใน
วันน้ี   ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกนอยในวันน้ี  เปนการประชุมครั้งแรก  ตามมาตรา ๒๔ วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๕๕๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พุทธศักราช ๒๕6๒.
เพ่ือใหที่ประชุมเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล โดยกฎหมายกำหนดใหผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูเปดการประชุม แตผูวาราชการจังหวัดสกลนคร มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5858/๒๕63 เรื่อง การ
มอบอำนาจของผูวาราชการจังหวัดสกลนคร สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕63 มอบนายอำเภอปฏิบัติ
ราชการแทน ขาพเจาขอแสดงความยินดีกับทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยทุกทานที่ไดรับการ
เลือกต้ังในครั้งน้ี  ขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวาทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจะปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพอกนอยสืบไป  ทายน้ี
ขาพเจา  ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ทุกทานเคารพนับถือ จงปกปกษรักษาใหทุกทาน 
ปฏิบัติ หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ ปราศจากอุปสรรคใดๆ กอใหเกิดประโยชนสุขกับ
ประชาชนตลอดไป บัดน้ีไดเวลาอันสมควรแลว  ขาพเจาขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกนอยครั้ง
แรกและใหปลัดเทศบาลตำบลพอกนอยทำหนาที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอยช่ัวคราว.เพ่ือ
ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พุทธศักราช ๒๕47 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป” 
-  ปลัดเทศบาล  เชิญนายชนินทร สุราราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยผูมีอายุมากที่สุดซึ่งอยูในที่
ประชุมสภาเทศบาลคราวน้ันเปนประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอยช่ัวคราว แตนายชนินทรฯ ปฏิเสธไม
รับเปนประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอยช่ัวคราว  ปลัดเทศบาลจึงเชิญนางสรอยทอง บุญศรี สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลพอกนอยผูมีอายุมากที่สุดรองลงมาซึ่งอยูในที่ประชุมสภาเทศบาลคราวน้ันเปน
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอยช่ัวคราว 
-  นางสรอยทอง บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ทำหนาที่ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย
ช่ัวคราว ไดกลาวในที่ประชุมวา “เรียน ทานนายอำเภอพรรณานิคม ทานทองถิ่นอำเภอพรรณานิคม ทาน
นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย ทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ทานปลัดเทศบาล หัวหนาสวน
ราชการ และผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน ขาพเจานางสรอยทอง บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
เขตเลือกต้ังที่  ๑ ทำหนาที่ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ช่ัวคราว  กอนอ่ืนขอขอบคุณทาน
นายอำเภอพรรณานิคม  ที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ครั้ง
แรก  ในวันน้ี  กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย กลาวคำ
ปฏิญาณตนตามขาพเจา ดังน้ี 
 “ขาพเจา..... สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ขอปฏิญาณตนวา ขาพเจาจะรักษาไว และปฏิบัติ
ตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของทองถิ่น” 



-๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  การเลือกประธานสภา 
ประธานฯ ขอใหปลัดเทศบาล ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย และ
ขั้นตอนในการเลือกประธาน ใหที่ประชุมรับทราบ 
เลขาฯ  ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนในการเลือกประธานใหที่ประชุมรับทราบ  ดังน้ี 
 มาตรา ๒๐  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562  
กำหนดวา  “สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง  และรองประธานสภาคนหน่ึง  ซึ่งผูวาราชการจังหวัด
แตงต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
 ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหนงจนครบอายุของสภาเทศบาล” 

ขอ ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554  กำหนดวา  “วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
แตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหน่ึงที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนงประธานสภา
ทองถิ่น  การเสนอน้ันตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละ
คนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว  ช่ือที่เสนอไมจำกัดจำนวน  และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือก
จากช่ือเหลาน้ัน  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหน่ึงช่ือ  เมื่อตรวจนับแลวใหประธาน
ที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น  ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถาไดคะแนนสูงสุด
เทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ  ผูที่ไดคะแนนสูงสุดน้ัน  โดยใชวิธีเดิม  ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายัง
มีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก  ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหน่ึงใหนำความในขอ ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหน่ึงใหประธานที่ประชุมดำเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกัน

เสียกอนวาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง  หากตกลงกันไมไดใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปน
ผูจับสลากกอนหลัง  แลวใหจัดทำบัตรสลาก  ชนิด  สี  และขนาดอยางเดียวกันตามจำนวนเทากับจำนวนผู
ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน  โดยเขียนขอความวา  “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว  
นอกน้ันเขียนขอความวา  “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น”” 
 ขอ ๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554  กำหนดวา  “ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถิ่นในการประชุม
สภาทองถิ่นคร้ังแรกตามขอ ๖ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แลวแตกรณี ดำเนินการแตงต้ังทันที 
เมื่อการเลือกประธานสภาทองถิ่นแลวเสร็จ และใหประธานสภาทองถิ่นที่ไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ประธาน
ที่ประชุมสภาทองถิ่นในครั้งน้ันตอไป” 
ประธานฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เสนอรายช่ือผูสมควรที่จะไดรับเลือกใหเปน
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  โดยการเสนอช่ือจะตองมีผูรับรองสองคน  หากรับรองไมครบตาม
จำนวน  ถือวาการเสนอช่ือน้ันเปนอันตกไป ซึ่งมีผูเสนอรายช่ือดังน้ี 
สมาชิกฯ นางนุจนาศ อันสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เสนอช่ือ นายรณชิต แพงดวงแกว 
เปนประธานสภาเทศบาล 
  ผูรับรอง  คือ  ๑) นายดาบ สอนสมนึก  ๒) นายบรรจง ศรีหาราช 
ประธานฯ ถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมอีกหรือไม เมื่อไมผูเสนอช่ือเพ่ิมเติมประธานฯ 
กลาววาขาพเจาจะนับ ๑ ถึง ๓ ถานับถึง 3 แลว จะปดการเสนอช่ือและจะไมมีสิทธ์ิเสนออีกตอไป เมื่อ
ประธานฯนับถึง ๓ จึงปดการเสนอช่ือ และกลาวตอที่ประชุมวา เมื่อมีผูเสนอช่ือ นายรณชิต แพงดวงแกว 
 



-๔- 
 

เปนประธานสภาเทศบาลเพียงคนเดียว ถือวา นายรณชิต แพงดวงแกว ไดรับเลือกเปนประธานสภาเทศบาล
ตำบลพอกนอย 
ที่ประชุม รับทราบ 

จากน้ันประธานสภาช่ัวคราวไดสั่งพักการประชุม และไดมีการเสนอนายอำเภอพรรณานิคม ใน
ฐานะปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ลงนามแตงต้ังประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  
 เมื่อสมาชิกครบองคประชุมเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว เชิญนายรณชิต แพงดวงแกว 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ทำหนาที่ประธานที่ประชุมเพ่ือดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การเลือกรองประธานสภา 
ประธานฯ นายรณชิต แพงดวงแกว ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอยกลาวตอที่ประชุมวา รอง
ประธานสภาเทศบาลมีไดหน่ึงคน สวนการเลือกรองประธานสภาก็มีหลักเกณฑขั้นตอนเชนเดียวกันกับการ
เลือกประธานสภา ฉะน้ันขอใหทานสมาชิกไดเสนอช่ือบุคคลที่สมควรจะไดรับการเลือกใหเปนรองประธาน 
สภาเทศบาลตำบลพอกนอย โดยจะตองมีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน ขอเชิญครับ 
สมาชิกฯ นายสุรชัย ตูไมปา เสนอช่ือนายชัยรบ สอนสมนึก เปนรองประธานสภาเทศบาล 
  ผูรับรอง คือ ๑) นายทองปาน แพงดวงแกว ๒) นายบรรดา จำปาคำ 
ประธานฯ ถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมอีกหรือไม เมื่อไมผูเสนอช่ือเพ่ิมเติมประธานฯ 
กลาววาขาพเจาจะนับ ๑ ถึง ๓ ถานับถึง 3 แลว จะปดการเสนอช่ือและจะไมมีสิทธ์ิเสนออีกตอไป เมื่อ
ประธานฯนับถึง ๓ จึงปดการเสนอช่ือ และกลาวตอที่ประชุมวา เมื่อมีผูเสนอช่ือ นายชัยรบ สอนสมนึก เปน
รองประธานสภาเทศบาลเพียงคนเดียว ถือวา นายชัยรบ สอนสมนึก ไดรับเลือกเปนรองประธานสภา
เทศบาลตำบลพอกนอย 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานฯ ใหเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอยช่ัวคราว ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ใหที่ประชุมรับทราบ 
เลขานุการฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ใหที่ประชุม
รับทราบ  ดังน้ี 
  ขอ ๑๘  วรรคแรก  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กำหนดวา  “ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงาน
หรือขาราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน  หรือสมาชิกสภาทองถิ่นน้ันคนหน่ึง  เปน
เลขานุการสภาทองถิ่น  ทั้งน้ี  ใหคำนึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถิ่น” 

ขอ ๑๓ วรรคแรก  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม  กำหนดวา  “วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น  ใหนำความใน
ขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวา วิธีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลใชวิธีเดียวกันกับการเลือก
ประธานสภาเทศบาล จึงใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เสนอรายช่ือผูสมควรที่จะไดรับเลือกเปน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย โดยการเสนอช่ือจะตองมีผูรับรองสองคน หากรับรองไมครบตาม
จำนวน ถือวาการเสนอช่ือน้ันเปนอันตกไป ซึ่งมีผูเสนอรายช่ือดังน้ี 
 



-๕- 
 

สมาชิกฯ นายบรรดา จำปาคำ เสนอช่ือ นายวนกร รัตนสีหา ปลัดเทศบาลตำบลพอกนอย เปน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
  ผูรับรอง คือ ๑) นางวีรานุช แยมกระโทก ๒) นายชนินทร สุราราช 
ประธานฯ ถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมอีกหรือไม เมื่อไมผูเสนอช่ือเพ่ิมเติมประธานฯ 
กลาววาขาพเจาจะนับ ๑ ถึง ๓ ถานับถึง 3 แลว จะปดการเสนอช่ือและจะไมมีสิทธ์ิเสนออีกตอไป เมื่อ
ประธานฯนับถึง ๓ จึงปดการเสนอช่ือ และกลาวตอที่ประชุมวา เมื่อมีผูเสนอช่ือ นายวนกร รัตนสีหา 
ปลัดเทศบาลตำบลพอกนอย เปนเลขานุการสภาเพียงคนเดียว ถือวา นายวนกร รัตนสีหา ไดรับเลือกเปน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรกของปถัดไป 

ประธานฯ ใหเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ช้ีแจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดสมัย
ประชุมสามัญ  เพ่ือใหที่ประชุมทราบ 
เลขานุการฯ ช้ีแจงใหที่ประชุมรับทราบ  ดังน้ี 

มาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
กำหนดวา “ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจำปใหสภาเทศบาลกำหนด 

ผูวาราชการจังหวัดตองกำหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบ
หาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวนแลว  และใหที่ประชุมเลือก
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีที่สภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการ
ประชุมสภาเทศบาลแตไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได  ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหมีคำสั่งยุบสภาเทศบาล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ  ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบวัน  แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด” 

ขอ ๑๑ (๒)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  กำหนดวา  “เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว  ใหสภาทองถิ่นเลือก
รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น  และใหประธานสภาทองถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับ
การประชุมสมัยสามัญ  ดังน้ี 

(๒)  สำหรับเทศบาล  ใหสภาเทศบาลกำหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจำปแตละสมัยในปน้ัน
จะเริ่มเมื่อใด  แตละสมัยในปน้ันมีกำหนดก่ีวัน  กับใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัย
แรกของปถัดไปและมีกำหนดกี่วัน” 
ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวาในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย แตละสมัยมีกำหนดไมเกิน
สามสิบวัน ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวาสมัยประชุมสามัญแตละสมัยจะเริ่มแตเมื่อใดและมีกำหนดกี่วัน 
กับใหกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไปและมีกำหนดกี่วันดวย ดังน้ัน 
  สมาชิกฯ - นายสมชาย ยาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เสนอวาควรกำหนดสมัยประชุม
สามัญประจำป ๒๕๖๔ มีกำหนดระยะเวลาการประชุมสมัยละ ๓๐ วัน และมีวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล
ตำบลพอกนอยสมัยประชุมสามญัแตละสมัย ดังน้ี 



-๖- 
 สมัยสามัญประจำป สมัยที่ ๑ เริ่มประชุมวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 สมัยสามัญประจำป สมัยที่ ๒ เริ่มประชุมวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 สมัยสามัญประจำป สมัยที่ ๓ เริ่มประชุมวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 สมัยสามัญประจำป สมัยที่ ๔ เริ่มประชุมวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 -  นายชัยรบ สอนสมนึก เสนอวาควรกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป ๒๕๖๕ สมัยแรก 
มีกำหนดเวลา ๓๐ วัน และมีวันเริ่มสมัยประชุมสามัญในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
ประธานฯ ถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม เมื่อไมผูเสนอเพ่ิมเติมจึงกลาวตอที่ประชุม
วา เมื่อไมมีผูเสนอเปนอยางอ่ืนจึงถือวาที่ประชุมเห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ดังน้ี 
 สมัยประชุมสามัญประจำป ๒๕๖๔ มีกำหนดระยะเวลาการประชุมสมัยละ ๓๐ วัน และมี
วันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกนอยสมัยประชุมสามัญแตละสมัย คือ 
   สมัยสามัญประจำป สมยัที่ ๑ เริ่มประชุมวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
   สมัยสามัญประจำป สมัยที่ ๒ เริ่มประชุมวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
   สมัยสามัญประจำป สมัยที่ ๓ เริ่มประชุมวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 สมัยสามัญประจำป สมัยที่ ๔ เริ่มประชุมวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 สมัยประชุมสามัญประจำป ๒๕๖๕ สมัยแรก มีกำหนดเวลา ๓๐ วัน และมีวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสามัญ เชน คณะกรรมการตรวจรายงานการ 
   ประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานฯ ใหเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ช้ีแจงระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการเลือก
คณะกรรมการสามัญ 
เลขานุการฯ ช้ีแจงใหที่ประชุมรับทราบ  ดังน้ี 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ขอ ๑๐๓ กำหนดวา  “คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไม นอยกวาสามคนแตไมเกิน

เจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ ไมไดเปนสมาชิกสภา

ทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดเปน

คณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไมได 
ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ เสนอช่ือผูเปนหรือมิได

เปนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงต้ังเปน กรรมการวิสามัญไดไมเกินหน่ึงในสี่ของจำนวน
กรรมการวิสามัญทั้งหมด” 

ขอ ๑๐๔ กำหนดวา  “คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาที่กระทำกิจการหรือพิจารณา สอบสวน
เรื่องใดๆอันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่น 

สภาทองถิ่นอาจแตงต้ังคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ” 
 
 



-๗- 
 

ขอ ๑๐๕ กำหนดวา  “ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภา ทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจำเปน
แกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร 
ถามีความจำเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา รายละเอียดใน

กิจการซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถิ่น แลวเสนอรายงาน ตอคณะกรรมการสภาทองถิ่นเพ่ือ
พิจารณา” 

ขอ ๑๐๖ กำหนดวา  “กรรมการสภาทองถิ่นพนจากหนาที่เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่น 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นของผูน้ันสิ้นสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นขึ้นใหมหรืองานที่ไดรับมอบหมาย เสร็จสิ้นลง 
(๕) สภาทองถิ่นมีมติใหพนจากหนาที่” 
ขอ ๑๐๗ กำหนดวา  “ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิก สภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปน สมาชิกสภาทองถิ่นแลวแต
กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอย กวาสองคน สวนกรณี
ที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

การเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนำวิธีการ
เลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ประธานฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยเสนอวาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะ
ใหมีจำนวนกี่คน และใหเสนอช่ือผูที่สมควรไดรับเลือกเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม พรอมมีผู
รับรองสองคน 
สมาชิกฯ -  นางนุจนาศ อันสุข เสนอวาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมควรมี ๖ คน และ 

   เสนอนายสุรชัย ตูไมปา เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     ผูรับรอง คือ ๑) นายบรรดา จำปาคำ ๒) นางวีรานุช แยมกระโทก 
  -  นายชัยรบ สอนสมนึก เสนอนายบรรดา จำปาคำ 
     ผูรับรอง คือ ๑) นางนุจนาศ อันสุข ๒) นายสมชาย ยาดี 
  -  นายสมชาย ยาดี เสนอนายทองปาน แพงดวงแกว 
     ผูรับรอง คือ ๑) นายสุรชัย ตูไมปา ๒) นายบรรจง ศรีหาราช 
  -  นายบรรดา จำปาคำ เสนอนายรณชิต แพงดวงแกว 
     ผูรับรอง คือ ๑) นายสุรชัย ตูไมปา ๒) นายชัยรบ สอนสมนึก 
  -  นายสมชาย ยาดี เสนอนายบรรจง ศรีหาราช 
     ผูรับรอง คือ ๑) นายบรรดา จำปาคำ ๒) นางวีรานุช แยมกระโทก 
  -  นางนุจนาศ อันสุข เสนอนายดาบ สอนสมนึก 
     ผูรับรอง คือ ๑) นายชัยรบ สอนสมนึก ๒) นายชนินทร สุราราช 
 



-๘- 
 

ประธานฯ ถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเปนอยางอ่ืน
หรือไม และจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมอีกหรือไม เมื่อไมมีผูเสนอช่ือเพ่ิมเติมประธานฯ จึงกลาวตอที่ประชุมวาเมื่อ
ไมมีผูเสนอเปนอยางอ่ืนถือวาที่ประชุมเห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๖ คน 
และเมื่อมีการเสนอช่ือเทากับจำนวนที่เห็นชอบ จึงถือวาที่ประชุมเห็นชอบใหบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
ที่ประชุม รับทราบ 

สมาชิกฯ -  นายสมชาย ยาดี เสนอวาคณะกรรมการแปรญัตติควรมี ๖ คน 
ประธานฯ ถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติเปนอยางอ่ืนหรือไม เมื่อไมมี
ผูเสนอเปนอยางอ่ืนถือวาที่ประชุมเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๖ คน 
สมาชิกฯ -  นายชัยรบ สอนสมนึก เสนอนางนุจนาศ อันสุข เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ผูรับรอง คือ ๑) นายบรรดา จำปาคำ ๒) นายสุรชัย ตูไมปา 
  -  นางวีรานุช แยมกระโทก เสนอนางสรอยทอง บุญศรี 
     ผูรับรอง คือ ๑) นางนุจนาศ อันสุข ๒) นายสมชาย ยาดี 
  -  นางนุจนาศ อันสุข เสนอนายชนินทร สุราราช 
     ผูรับรอง คือ ๑) นางวีรานุช แยมกระโทก ๒) นางสรอยทอง บุญศรี 
  -  นายบรรดา จำปาคำ เสนอนายชัยรบ สอนสมนึก 
     ผูรับรอง คือ ๑) นายชนินทร สุราราช ๒) นางวีรานุช แยมกระโทก 
  -  นางนุจนาศ อันสุข เสนอนายสมชาย ยาดี 
     ผูรับรอง คือ ๑) นายชัยรบ สอนสมนึก ๒) นายบรรจง ศรีหาราช 
  -  นายชัยรบ สอนสมนึก เสนอนางวีรานุช แยมกระโทก 
     ผูรับรอง คือ ๑) นายสมชาย ยาดี ๒) นางสรอยทอง บุญศรี 
ประธานฯ ถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอรายช่ือเพ่ือเลือกต้ังเปนคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ิมเติมอีก
หรือไม เมื่อไมมีผูเสนอช่ือเพ่ิมเติมประธานฯ จึงกลาวตอที่ประชุมวาเมื่อไมมีผูเสนอรายช่ือเพ่ิมเติมถือวาที่
ประชุมเห็นชอบใหบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนคณะกรรมการแปรญัตติของสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ ใหเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย แจงตอที่ประชุมวาการแตงกายในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการตางๆในจังหวัดสกลนคร เขากำหนดใหแตงกายอยางไรเพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลจะ
ไดแตงกายใหถูกตองตามวันปฏิบัติราชการเวลามาปฏิบัติหนาที่ที่สำนักงานเทศบาล 
เลขาฯ  แจงตอที่ประชุมวาจังหวัดสกลนครโดยผูวาราชการจังหวัดไดขอความรวมมือใหทุกสวน
ราชการในจังหวัดสกลนครแตงกายในการมาปฏิบัติราชการ ดังน้ี 
 -  วันจันทร ชุดสีกากี 
 -  วันอังคาร ใสชุดพ้ืนเมือง ผาครามหรือผาไทย (อำเภอพรรณานิคมขอใหแตงกายชุดภูไท) 
 -  วันพุธ  ใสเสื้อเหลือง 
 -  วันพฤหัส ใสเสื้อสีชมพู 
 -  วันศุกร ใสชุดพ้ืนเมือง ผาครามหรือผาไทย 
 
 



-๙- 
 

ประธานฯ ถามที่ประชุมวามีผูจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม เมื่อไมมีจึงกลาวปดการประชุม 
........................................... 

 
 เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
 

(ลงช่ือ)                              ผูบันทึกการประชุม      
(นายวนกร  รตันสีหา)        

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ช่ัวคราว          
 
 

(ลงช่ือ)                                   ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นายรณชิต  แพงดวงแกว)   

     ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 


