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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแซว 
ประชุมครั้งแรก 

วันที่ 8 มกราคม  2557 เวลา 13.00 น 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแซว 

 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
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นายรังสรรค  ขวัญเมืองเดิม 
 
นายเศรษฐศักด์ิ  พรหมมา 
นายเกรียงไกร  แซพาน 
นายเกาวา  แซล ี
นายกฤษฎา  ทิวาคํา 
นายโขง  กันทะดง 
นายพนาไพร  แซฟุง 
น.ส.ลักษมล ธนินทัพพธนาดล 
นายเลาอู  แซฟุง 
นางแสงเดือน  แซผาน 
นางแสงทอง  อูปปอ 
นายสมยศ  จันทรังษี 
นายสมศักด์ิ  การินทรจินดา 
นางอัมพรรณ  แกวดํา 

ปลัดอําเภอ 
(จพง.ปค.ชํานาญการพิเศษ) 
ปลัดเทศบาล ต.บานแซว 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

รังสรรค  ขวัญเมืองเดิม 
 
เศรษฐศักด์ิ  พรหมมา 
เกรียงไกร  แซพาน 
เกาวา  แซล ี
กฤษฎา  ทิวาคํา 
โขง  กันทะดง 
พนาไพร  แซฟุง 
ลักษมล ธนินทัพพธนาดล 
เลาอู  แซฟุง 
แสงเดือน  แซผาน 
แสงทอง  อูปปอ 
สมยศ  จันทรังษี 
สมศักด์ิ การินทรจินดา 
อัมพรรณ  แกวดํา 

 
 
0819527058 
0871732185 
0954915240 
0869121902 
0932214799 
0918211237 
0909474146 
0882698431 
0918034828 
0857060985 
0979259059 
0804939775 
0805024241 

 

ผูเขารวมประชุม  
ลําดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือ หมายเหตุ 
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2 
3 
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5 
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7 
8 
9 
10 
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นายณัฐรัฐ  บํารุงศร ี
 
นายคํา  สุปญโญ 
นายพงษนรินทร  แกวดํา 
นายเลิศชัย เลิศศรีพัฒนากุล 
นางสาวอดิลัมพ จันทรโนนมวง 
นายประสิทธ์ิ  จันทรังษี 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยปอง 
นายอินทร  ปญญาวงค 
นางวัชรินทร  ทรัพยผดุงโชค 
นายพินัย  ทิพยคํา 
น.สวิไลวรรณ  จันทาพูน 
นายจักรพล  ขันใจ 

นักสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ิน ชํานาญการ 
นายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองชาง 
จนท.วิเคราะห นโยบายฯ 
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

ณัฐรัฐ  บํารุงศร ี
 
คํา  สุปญโญ 
พงษนรินทร  แกวดํา 
เลิศชัยเลิศศรีพัฒนากุล 
อดิลัมพ จันทรโนนมวง 
ประสิทธ์ิ  จันทรังษี 
ธีรภาพ  ยาวิชัยปอง 
อินทร  ปญญาวงค 
วัชรินทร  ทรัพยผดุงโชค 
พินัย  ทิพยคํา 
วิไลวรรณ  จันทาพูน 
จักรพล  ขันใจ 

 
 
08-7-180-5842 
08-1-716-1555 
08-8-268-2748 
08-9-835-6260 
08-6-186-1141 
08-0-034-6713 
09-3-292-5570 
08-6-197-9743 
08-7-658-2518 
09-3-319-7467 
09-1-143-3487 
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ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ ชือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือ หมายเหต ุ
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นายคําตัน  ทิวาคํา 
นายอาคม  แก้วดดํา 
นายอําพล  กุลสุทธิ 
นายเวียง  ศรีลารักษ์ 
นายทักษิณ  ลิ วสวัสดฺ 
นายภิรมณ์  จันทรังษี 
นายนพคุณ  สุวรรณ 
นายสมฤทธิ   สุตะวงค์ 
นายน้อย  แซ่จ๋าว 
นายสงัด  ใจแก้ว 
น.ส.อัสนา  ดวงสถิด 
นายกําจร  แซ่เต๋น 
นายนิพนธ์  พานพิชัย 
นายนณรงค์  แก้วดํา 
นายสุขสันต์  อูปป้อ 

กํานันตําบลบ้านแซว 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 1 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 3  
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 6  
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 7 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 9  
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 10 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 11  
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 12  
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 13 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 14 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 15 

คําตัน  ทิวาคํา 
อาคม  แก้วดดํา 
อําพล  กุลสุทธิ 
เวียง  ศรีลารักษ์ 
ทักษิณ  ลิ วสวัสดฺ 
ภิรมณ์  จันทรังษี 
นพคุณ  สุวรรณ 
สมฤทธิ   สุตะวงค์ 
น้อย  แซ่จ๋าว 
สงัด  ใจแก้ว 
อัสนา  ดวงสถิด 
กําจร  แซ่เต๋น 
นิพนธ์  พานพิชัย 
ณรงค์  แก้วดํา 
สุขสันต์  อูปป้อ 

08-2-180-6974 
08-5-724-4515 
08-8-400-8281 
08-4-481-8637 
08-9-835-7847 
08-9-758-5623 
08-3-961-8277 
08-5-723-8962 
08-5-720-0335 
08-7-301-6162 
08-1-706-9089 
08-1-022-1070 
08-5-799-3974 
08-3-156-8835 
08-7-823-9523 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
 เมื่อเวลา 14.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเขาหองประชุม
แลวตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลมารวมประชุม มจีํานวน 12 คน ครบองคประชุมแลว  ไดเชิญนายรังสรรค  
ขวัญเมืองเดิม ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.ชํานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอําเภอ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ระเบียบวาระท่ี 1 พิธีเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแซว  ครั้งแรก 

1.1 ปลัดเทศบาล ทําหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบานแซวชั่วคราว อานประกาศ
อําเภอเชียงแสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแซว  
ครั้งแรก 

ปลัดเศรษฐศักด์ิ พรหมมา อานประกาศอําเภอเชียงแสนเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแซวครัง้แรกเลขานุการ 
สภา ช่ัวคราวใหที่ประชุมฟงจนจบ (ตามประกาศอําเภอเชียงแสน แนบทายรายงานการ 
ประชุม) 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

1.2 นายอําเภอเชียงแสน กลาวเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแซว ครั้งแรก 



๓ 

ปลัดรังสรรค ขวัญเมืองเดิม กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแซว ครัง้แรก (ตามคํากลาวเปดการแทน
นายอําเภอ  ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแซว ครั้งแรก แนบทายบันทึกรายงานการประชุม) 
 

1.3 ปลัดเทศบาล เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบานแซวชั่วคราว เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลท่ีมีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยูในท่ีประชุม เปนประธานสภาเทศบาลชั่วคราว(ขอ 7 
ระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ) 

ปลัดเศรษฐศักด์ิ พรหมมา ไดอานระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินฯ ขอ 7  
เลขานุการช่ัวคราว ในการประชุมสภาทองถ่ินตามขอ 6 ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเลขานุการสภา

ทองถ่ินช่ัวคราว เชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดในที่ประชุม 
สภาทองถ่ินคราวน้ันเปนประธานสภาทองถ่ินช่ัวคราวฯ  เสร็จแลวเชิญนายโขง กันทะดง 
สมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุมากที่สุดที่อยูในที่ประชุมเปนประธานที่ประชุม  เพื่อนําสมาชิก
กลาวคําปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที(่ ม.17 พ.ร.บ.เทศบาล) และดําเนินการเลือก
ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว 

สท.โขง กันทะดง ไดนําสมาชิกสภาเทศบาลกลาวคําปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่ ตาม ม.17 แหง 
ประธานสภาช่ัวคราว พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 วา  “ขาพเจา .....(นายโขง กันทะดง).............ขอปฏิญาณตนวา 

จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึง่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริตและ
ปฏิบัติหนาทีเ่พื่อประโยชนของทองถ่ิน” 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   ไมมี เน่ืองจากเปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแซว ครั้งแรก 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 การพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว (ขอ 8 ระเบียบ มท.วาดวย
ขอบังคับการประชุมฯ) 

ประธาน ตอไปเปนการเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว  ขอใหเลขานุการสภา อธิบายวิธีการ
เลือกประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายใหที่ประชุมทราบ 

ปลัดเศรษฐศักด์ิ พรหมมา ไดอานระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมฯ ขอ 8 วิธีการเลือก 
เลขานุการช่ัวคราว ประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินคน

หน่ึงที่ตนเห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ินคําเสนอน้ันตองมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน ช่ือที่เสนอไมจํากัดจํานวนและใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหลาน้ันฯ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
สท.โขง กันทะดง  ใหสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมเสนอช่ือผูที่เห็นสมควรเปนผูดํารงตําแหนง 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว และใหมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน 
สท.สมยศ จันทรังษี (ยกมือข้ึนและประธานอนุญาตแลว)เสนอนายเกาวา  แซลี  เปนประธานสภาเทศบาลตําบล

บานแซว 
ประธาน   ขอผูรับรอง  
สท.เกรียงไกร แซพาน (ยกมือข้ึนและประธานอนุญาตแลว) ขอรับรอง 
สท.อัมพรรณ แกวดํา (ยกมือข้ึนและประธานอนุญาตแลว) ขอรับรอง 
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ประธาน มีผูรับรองถูกตอง ตามระเบียบฯ  มีทานใดจะเสนออีกหรือไม (ใหเวลาพอสมควร 
ไมมีผูเสนอเพิ่ม) เมื่อไมมีผูเสนอเพิ่มเติม และมีผูถูกเสนอใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาลตําบลบานแซวเพียงคนเดียว จึงขอประกาศวา นายเกาวา แซลี ไดรับเลือกใหเปน
ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว(ขอ 14 ระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ)    
จะไดรายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว ใหนายอําเภอ (ขอ 9 ระเบียบ 
มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ) เพื่อพิจารณาออกคําสั่งแตงต้ังตอไป (ม.20 พ.ร.บ.
เทศบาล) ขอพักการประชุม 

ที่ประชุม พักการประชุม ประมาณ 20 นาที ในระหวางน้ัน ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราวรายงานผล
การเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว ใหนายอําเภอพิจารณาออกคําสั่งแตงต้ัง เสร็จ
แลวไดดําเนินการประชุมตอ 

ประธาน ไดอานคําสั่งอําเภอเชียงแสน ที่ 010/2557 เรื่องแตงต้ังประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว 
สั่งวันที่ 8 มกราคม 2557  มีผลต้ังแตวันที่ 8 มกราคม 2557 เปนตนไป 
(ตามคําสั่งอําเภอเชียงแสน แนบทายรายงานการประชุม) และมีผลใหประธานสภาเทศบาล
ช่ัวคราวพนจากตําแหนง(ขอ 10ระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ) 
ขอใหเลขานุการ อธิบายขอระเบียบที่เกี่ยวของ 

เลขานุการ อธิบายใหที่ประชุมทราบวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมฯ 
ขอ 10  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว พนจากตําแหนงเมื่อ (2) สําหรับเทศบาล เมื่อผูวา
ราชการจังหวัด มีคําสั่งแตงต้ังประธานสภาเทศบาล  ดังน้ันจึงขอเชิญนายเกาวา แซลี 
ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว ไดทําหนาที่ประธานที่ประชุม ดําเนินการประชุมตอเพื่อ
เลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว 
 

3.2 การพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว (ขอ 11 ตามระเบียบ 
มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ) 
นายเกาวา แซล ี ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว ไดปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ประธาน ขอขอบคุณทุกทาน ที่มีความไววางใจใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลบาน
แซว ตนจะต้ังใจปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกฎหมายและเปน
ประโยชนตอสภาเทศบาลตําบลบานแซวอยางแทจริง       ตอไปเปนการเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว (ขอ 11 ตามระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ)  
ขอใหเลขานุการ อธิบายวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ใหที่ประชุมทราบ 

เลขานุการ อธิบายวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ 
ขอ 12 โดยใชวิธีการตามขอ 8 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม กลาวคือ ใหสมาชิกเสนอช่ือผูที่
เห็นสมควรเปนผูดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลหน่ึงคน  
คําเสนอน้ันตองมีรับรองไมนอยกวาสองคน 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมเสนอช่ือผูที่ตนเห็นสมควรเปนผูดํารงตําแหนงรอง

ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว 
สท.อัมพรรณ  แกวดํา (ยกมือข้ึนและประธานอนุญาตแลว) ขอเสนอนายสมยศ จันทรังษี เปน 
(แกวไข เพิ่มเติม)  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว 



๕ 

ประธาน ขอผูรับรองไมนอยกวาสองคน 
สท.ลักษมล ธนินทัพพธนาดล (ยกมือข้ึนและประธานอนุญาตแลว)  ขอรับรอง 
สท.แสงเดือน แซผาน (ยกมือข้ึนและประธานอนุญาตแลว)  ขอรับรอง 
ประธาน การรับรองถูกตอง ตามระเบียบฯ   มีทานใดจะเสนออีก ขอเชิญเสนอได  (ใหเวลาเสนอ

พอสมควรแลวไมมีผูเสนอเพิ่ม) ถาไมมีผูใดเสนอเพิ่ม จึงขอประกาศวา  
นายสมยศ จันทรังษี  ไดรับเลอืกใหเปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว ทั้งน้ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว(ขอ 14 ระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ) จะ
ไดรายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซวใหนายอําเภอเชียงแสน(ขอ 
11 ตามระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ) เพื่อพิจารณาออกคําสัง่แตงต้ังรอง
ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว ตอไป( ม.20 พ.ร.บ.เทศบาล)  

สท.สมยศ จันทรังษี ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่มีความไววางใจใหเปนผูดํารงตําแหนงรอง 
ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว ตนจะต้ังใจปฏิบัติหนาที่ใหดี  
 

3.3 การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบานแซว (ขอ 11 ระเบียบ มท.วา
ดวยขอบังคับการประชุมฯ) 
ประธาน ตอไปเปนการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบานแซว(ขอ 11 ระเบียบ มท.วา
ดวยขอบังคับการประชุมฯ)  ใหเลขานุการช่ัวคราว อธิบายวิธีเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
ใหที่ประชุมรับทราบ 

เลขานุการ ขอ 13 ระเบียบมท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ให
ประธานสภาทองถ่ินนําวิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ตามขอ 12 มาบังคับใชโดยอนุโลม  
ขอ 18 ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินน้ัน หรือสมาชิกสภาทองถ่ินน้ันคนหน่ึง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน ทั้งน้ีใหคํานึงถึง
ความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ินฯ  

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน ใหสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุม เสนอช่ือผูที่ตนเห็นสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการสภา

เทศบาลตําบลบานแซว และมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน 
สท.สมยศ จันทรังษี (ยกมือข้ึนและประธานอนุญาตแลว) เสนอนายเศรษฐศักด์ิ พรหมมา ปลัดเทศบาล ตําบลบาน

แซว เปนผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบานแซว 
ประธาน ขอผูรับรองไมนอยกวาสองคน 
สท.แสงทอง อูปปอ (ยกมือข้ึนและประธานอนุญาตแลว) ขอรับรอง 
สท.แสงเดือน แซผาน (ยกมอืข้ึนและประธานอนุญาตแลว) ขอรับรอง 
ประธาน มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบฯ มีทานใดจะเสนอเพิ่มอีก ขอเชิญเสนอได  

(ใหเวลาพอสมควรแลวไมมีผูเสนอเพิ่ม) เมื่อไมมีผูเสนอเพิ่ม จึงขอประกาศวา  
นายเศรษฐศักด์ิ พรหมมา ปลัดเทศบาลตําบลบานแซว ไดรับเลือกเปนเลขานุการสภา
เทศบาลตําบลบานแซว  (ขอ 14 ระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ) 

 
 3.4 การกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป แตละสมัยในปน้ันจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัย

ในปน้ันจะมีกําหนดก่ีวัน  กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก
ของปถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน (ขอ 11 (2) ระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ) 



๖ 

ประธาน ตอไปเปนการพิจารณากําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป แตละสมัยในปน้ันจะเริ่ม
เมื่อใด แตละสมัยในปน้ันจะมีกําหนดกี่วัน  กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดกี่วัน (ขอ 11 (2) ระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับ
การประชุมฯ)  กอนอื่นขอใหปลัดเทศบาลตําบลบานแซว ใหขอมูลเบื้องตนวาในแตละป
เทศบาล มีเรื่องที่เกี่ยวของกับการประชุมสภาเทศบาลอะไรบางในชวงใด 

ปลัดเศรษฐศักด์ิ พรหมมา ในแตละปเทศบาล มีภารกิจที่เกี่ยวของกับที่ประชุมสภาเทศบาล ดังน้ี 
1) เดือนกุมภาพันธ ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณากําหนดการประชุมสมัยสามัญ

ประจําป (ขอ 11(2) ระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุมฯ) 
2) เดือนมิถุนายน ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินแจงการประกาศใช

แผนพัฒนาทองถ่ินที่อนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติใหสภาทองถ่ินทราบ (ขอ 24 ระเบียบ 
มท.วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาฯ) 

3) เดือนสิงหาคม  ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปของปถัดไป (ขอ 23 ระเบียบ มท.วาดวยวิธีงบประมาณ 
2541) 

4) เดือนธันวาคม ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานใน
รอบปที่ผานมา (ม.48 ทศ วรรคหา พ.ร.บ.เทศบาล) และเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (ขอ 30(5) ระเบียบ มท.วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548) 

ประธาน   จากขอมูลที่ปลัดเทศบาล ใหที่ประชุมพิจารณาเปนแนวทางในการกําหนดการ 
ประชุมสมัยสามัญประจําป แลวน้ันขอใหที่ประชุมเสนอกําหนดการประชุมสมัยสามัญ
ประจําป 2557 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปประจําปสมัยแรกของป 
2558  

สท.โขง กันทะดง (ยกมือข้ึน และประธานอนุญาตแลว) ขอเสนอกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป 2557 
ดังน้ี 

 สมัยแรก   มีกําหนด 30 วัน กําหนดเริ่มประชุมวันที่ 16 มกราคม 2557  
 สมัยที่ 2  มีกําหนด 30 วัน กําหนดเริ่มประชุมวันที่   1 มิถุนายน 2557 
 สมัยที่ 3  มีกําหนด 30 วัน กําหนดเริ่มประชุมวันที่   1 สิงหาคม 2557 
 สมัยที่ 4  มีกําหนด 30 วัน กําหนดเริ่มประชุมวันที่   1 ธันวาคม 2557 
 และกําหนดวันประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป 2558 มีกําหนด 30 วัน 

กําหนดเริ่มเริ่มประชุมวันที่ 1 กุมภาพันธ 2558 
ประธาน มีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมเชิญเสนอได (ใหเวลาพอสมควรแลวไมมีผูเสนอที่ตาง

ออกไป) เมื่อไมมีผูเสนอแตกตางออกไป  ขอมติที่ประชุมสภาแหงน้ีวา ทานใดเห็นชอบ
กําหนดจํานวนวันและกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําป 2557 และกําหนดจํานวนวัน
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของป 2558 ตามที่ สท.โขง กันทะดง เสนอ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
ประธาน เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแลว ประธานสภาเทศบาลจะทําเปนประกาศของสภาเทศบาล

ตําบลบานแซวและติดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานแซวตอไป 
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 3.5การพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ขอ 33 ระเบียบ มท.วา
ดวยขอบังคับการประชุมฯ) 

ประธาน ตอไปเปนการพิจารณาเลอืกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอใหเลขานุการอธิบาย
ขอระเบียบที่เกี่ยวของ 

เลขานุการ เน่ืองจาก ระเบียบ มท.วาดวยขอบังคับการประชุม ขอ 33 กําหนดไววา รายงานการประชุม
ทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบกอนใหสภา
ทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมน้ัน โดยใหสมาชิกที่ประชุมไดเสนอผูที่ตนเห็นสมควรเปน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน (ขอ 103(1) และ
ขอ 105(2) 

ประธาน ใหสมาชิกที่ประชุมไดเสนอผูที่ตนเห็นสมควรเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทีละ
คน เสนอไดไมจํากดั โดยมีผูรับรองคําเสนอน้ันไมนอยกวาสองคน  

สท.แสงทอง  อูปปอ ขอเสนอ สท.สมศักด์ิ  การินทรจินดา 
สท.โขง  กันทะดง ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.กฤษฎา  ทิวคํา ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.ลักษมล ธนินทัพพธนาดลขอเสนอ สท.อัมพรรณ  แกวดํา 
สท.แสงเดือน  แซผาน ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เกีรยงไกร แซพาน ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.อัมพรรณ  แกวดํา ขอเสนอ สท.เกีรยงไกร แซพาน 
สท.แสงเดือน  แซผาน ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.ลักษมล ธนินทัพพธนาดลขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธาน มีสมาชิกทานใดเสนอเพิ่มอีกหรือไม (ใหเวลาพอสมควรแลวไมมีผูเสนอเพิ่มเติม) 
 ถาไมมีทานใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมสภาแหงน้ีวา ทานใดเห็นชอบใหมีคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 คน ดังน้ี 
1) สท.สมศักด์ิ  การินทรจินดา   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
2) สท.อัมพรรณ  แกวดํา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3) สท.เกีรยงไกร แซพาน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  12 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
    

ปลัดรังสรรค ขวัญเมืองเดิม  การประชุมครั้งน้ีเปนการประชุมครั้งแรกไดดําเนินการประชุมเลือกประธานสภา 
แทนนายอําเภอ เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบานแซว และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ

ประจําป  เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของครบถวนแลว  ตอไปการเรียกประชุมสภา
เทศบาลตามสมัยประชุม รวมถึงการเปดและปดการประชุม จะเปนหนาที่ของประธานสภา
เทศบาล(ม.25 พ.ร.บ.เทศบาล) วันน้ีขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตลอดรวมถึง
นายกเทศมนตรีตําบลบานแซว หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอปด
ประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 



๘ 

  

 
 
(ลงชือ)    จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายเศรษฐศักดิ  พรหมมา) 
 เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
(ลงชือ)    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (สมศักดิ   การินทร์จินดา) 
 
 
(ลงชือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (อัมพรรณ์  แก้วดํา) 
 
 

(ลงชือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (เกรียงไกร  แซ่พ่าน) 
 
 
สภาเทศบาลตําบลบานแซว ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแซว สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งแรก 
ประจําป 2557  แลว เมื่อวันที..............เดือน                   พ.ศ.2557  ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านแซว จึงลง

ชือในรายงานการประชุมนี  ไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชือ)                                   ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านแซว 

                 (นายเกาว่า  แซ่ลี)  
 


