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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ครั้งแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
วันพุธ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายสงกรานต์   คุยบุตร ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๒. นายวชิราวุธ ศรีพรหม รองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๓. นางทองใส บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๔. นางปราจีน รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๕. นายวิชิต น้อยนิล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๖. นายวิจิตร ขันแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๗. นายยุทธนา สุขเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๘. นายสมชาย โสภาค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๙. นายชาญชัย วรรณค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

๑๐. นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๑. นายอรรถชัย นารัตน์โท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๒. นางพูนมณี  อินทรสด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๓. นางศรินยา  จันพลา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี-     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางสาวศิริกัลยา  กิจรักษา   นายอ าเภอศรีธาตุ  
๒ นายถาวร  นันทะแสง นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๓ นางส าเนียง  รัตนโกเศศ รองปลัดเทศบาลฯ  
๔ นางกุลจิรา  เขตบุญไสย หน.ส านักปลัด  
๕ นางปราณี   วังไฉล ผอ.กองคลัง  
๖ นายศักดิ์ชาย  คุณหมั่น ผอ.กองช่าง  
๗ นางเมขลา  วิชาโคตร ผอ. กองวิชาการและแผนงาน  
๘ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผอ.กองการศึกษา  
๙ นางสาวยุพาพร  วิชาโคตร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

๑๐ นางณัฐชยา  มะธิเกาปะ หน.ฝ่ายอ านวยการ  
๑๐ พ.จ.อ.กฤติภณ  กัญญาพัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม  นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาชั่วคราว ได้เรียนเชิญ นางสาวศิริกัลยา  กิจรักษา  นายอ าเภอศรีธาตุ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลธาตุ ครั้งแรก ดังนี้ 

 

นางศรินยา  จันพลา  
เลขานุการสภาชั่วคราว 

- เรียน  ท่านนายอ าเภอศรีธาตุ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
 ดิฉันนางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ   ขออนุญาตอ่านประกาศ
อ าเภอศรีธาตุ  

ประกาศอ าเภอศรีธาตุ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ครั้งแรก 

************* 
 ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง ผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี ครบจ านวน ๑๒  
คน และ  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรี  เมื่อ
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๖  ประกอบค าสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 
๑๙๙๗ /๒๕๖๔ เรื่อง  การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  สั่ง ณ วันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  นายอ าเภอศรีธาตุ  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ครั้งแรก   
ในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น  เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลศรีธาตุ  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 ประกาศ ณ  วันที่    ๗   เดือน   พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
   ลงชื่อ      นางสาวศิริกัลยา  กิจรักษา  
                                      นายอ าเภอศรีธาตุ ปฏิบัติราชการแทน 
                                            ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
 
 ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอศรีธาตุ  เข้าประจ าโต๊ะที่นั่ง เพ่ือกล่าวเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุ ครั้งแรก ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

น.ส.ศิริกัลยา  กิจรักษา  
นายอ าเภอศรีธาตุ 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรศีรีธาตุ ทุกท่าน 
 ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๔๗๗  การปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบเทศบาลจึงถือก าเนิดข้ึนนับแต่นั้นเป็นต้นมา  ปีนี้เป็นปีที่  ๘๗ 
 ดิฉันขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้ง
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จากประชาชน เมื่อวันที่   ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมาและผ่านการรับรองของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจ
สูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุ ให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ 
 ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่
ท่านทราบผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยการควบคุมการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้ การตั้ง
กระทู้ถาม การตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล  เพ่ือ
กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
เทศบาล  การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบัญญัติ
ต่างๆ หรือกิจการอื่นใดอันเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล 
 ด้วยความปรารถนาดี ดิฉันอยากเห็นความส าเร็จของการบริหารราชการ      การ
จัดท าบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการ      ของ
ประชาชนในพื้นท่ี ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๒. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใดๆ 
 ๕. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย หนัก
แน่นด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 
 ท้ายนี้  ดิฉันขอน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกร
ชาวไทยเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตและการท างานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า  “บ้านเมืองจะ
วัฒนาถาวรอยู่ได้  ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพ้ืนฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ  
คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่”  
 ดิฉันนายอ าเภอศรีธาตุ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ครั้งแรก  ณ  บัดนี้ 

นางศรินยา  จันพลา 
เลขานุการสภาชั่วคราว 
 

- เรียน  ท่านนายอ าเภอศรีธาตุ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
 เนื่องจากสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่ ยังไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
ข้อ ๗ ได้บัญญัติ  โดยมีสาระส าคัญว่า  “ในการประชุมสภาท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่
ประชุมคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวหากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดไม่ยอม
ท าหน้าที่ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดรองลงมาตามล าดับเพื่อท าหน้าที่เลือก
ประธานสภาท้องถิ่น.”  
  จากการตรวจสอบอายุ ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ แล้วปรากฏ           
นางปราจีน รัตนธรินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อายุ ๖๖ ปี เป็นผู้มีอายุมากที่สุด       
ท าหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว ในการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
 ขอเรียนเชิญค่ะ 

 นางปราจีน รัตนธรินทร์  
ประธานสภาเทศบาล
ชั่วคราว 
 

- เรียน  ท่านนายอ าเภอศรีธาตุ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
 ดิฉัน นางปราจีน รัตนธรินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เขต ๑  ขอปฏิบัติ
หน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว และขอด าเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระการ
ประชุม  
 ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุทุกท่าน  
กล่าวค าปฏิญาณตน พร้อมกัน สมาชิกสภาฯ ทุกท่านโปรดยืนขึ้น และกล่าวค าปฏิญาณตน 
ตามข้าพเจ้า  ด้วยน้ าเสียงที่หนักแน่น  ดังนี้ 
 “ข้าพเจ้า   (   ชื่อผู้ปฏิญาณ  )     ขอปฏิญาณว่า     จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ทั้งจะซื่อสัตย์   สุจริต    และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่น”  
 ขอเชิญทุกท่านนั่งลง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ - การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
นางปราจีน รัตนธรินทร์  
ประธานสภาเทศบาล
ชั่วคราว 

- ขอเชิญ เลขานุการสภาชั่วคราว ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาเทศบาลให้ที่
ประชุมได้รับทราบค่ะ 

นางศรินยา  จันพลา 
เลขานุการสภาชั่วคราว 
 

- เรียน  ท่านนายอ าเภอศรีธาตุ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ข้อ ๘ บัญญัติไว้โดยสรุป ว่า วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง  
ที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รบัรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก 
จากชื่อเหล่านั้นโดยวิธีเขียนชื่อ ตัว และชื่อสกุลผู้ที่ถูกเสนอคนละ ๑ ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่น ชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธี
เดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจัดจับฉลาก 
 ในการตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า ๒ คนมาช่วย 
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 วิธีจับสลาก ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวด าเนินการให้คนที่ได้รับคะแนนเท่ากันตก
ลงเสียก่อน  ว่าจะให้คนใดเป็นคนจับฉลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานสภา
ชั่วคราวจับสลาก ว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน  แล้วให้จัดท าบัตรสลากชนิด สี และขนาด
อย่างเดียวกัน มีจ านวนเท่ากับจ านวนคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่นเพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่าไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 
๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอแล้วแต่กรณีด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกตั้ง
ประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่
ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 
 ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมัครได้รับ การแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ ๑ คนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก 
 ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่นเว้นแต่ในขณะที่ เข้ากล่าว 

อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านมติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
(3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น  
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น  
(5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก  

อ านาจและหน้าที่อ่ืน ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
นางปราจีน รัตนธรินทร์  
ประธานสภาเทศบาล
ชั่วคราว 

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้ง เป็น ประธานสภาเทศบาลต าบล
ศรีธาตุ เรียนเชิญค่ะ 

นายวชิราวุธ ศรีพรหม
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผม  นายวชิราวุธ ศรีพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เขต ๑ ขอเสนอชื่อ 
นายสงกรานต์     คุยบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุครับ 

นางปราจีน รัตนธรินทร์  
ประธานสภาเทศบาล
ชั่วคราว 

- ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 

นายสมชาย  โสภาค า 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒   

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผม นายสมชาย  โสภาค า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  ขอรับรองครับ 

นายวิจิตร  ขันแก้ว    
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายวิจิตร  ขันแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอรับรองครับ 
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นางปราจีน รัตนธรินทร์  
ประธานสภาเทศบาล
ชั่วคราว 

- สมาชิกสภาฯ จะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ ในการด ารงต าแหน่งประธานสภาถ้าไม่มีผู้ใด เสนอชื่อ
เป็นอย่างอ่ืน จะถือว่า ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ได้รับเลือก ให้เป็นประธานสภา เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก  นายสงกรานต์  คุยบุตร 
เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

นางปราจีน รัตนธรินทร์  
ประธานสภาเทศบาล
ชั่วคราว 

- เรียน ท่านนายอ าเภอศรีธาตุ  
 ดิฉัน นางปราจีน  รัตนธรินทร์ ประธานสภาชั่วคราว ขอรายงานการเลือก
ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  โดยที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายสงกรานต์  
คุยบุตร เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ   ขอให้เลขานุการสภาชั่วคราว ด าเนินการ
เสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ   เพ่ือให้นายอ าเภอศรีธาตุ  ลงนามใน
ค าสั่งแต่งตั้งฯ ดังกล่าว  

  (รอนายอ าเภอลงนามค าสั่ง) 
  (นายอ าเภอศรีธาตุ  มอบค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ ให้กับประธานสภาฯ) 
   ฉะนั้น  จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา ต่อไปขอ

เรียนเชิญค่ะ 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ 

- เรียน  ท่านนายอ าเภอศรีธาตุ ท่านสมาชิกสภา เทศบาลต าบลศรีธาตุผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผม นายสงกรานต์  คุยบุตร   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทั้งหลายได้ให้ความไว้วางใจ ให้กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภาเทศบาลต าบลศรี
ธาตุ กระผมขอให้สัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อให้บังเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นและบ้านเมืองของเรา ตามที่ได้ปฏิญาณตนไว้ และขอขอบคุณ สมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ล าดับต่อจากนี้ กระผมขออนุญาตด าเนินการ ประชุมสภา ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ในวาระท่ี ๒ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒   การเลือก  รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจงระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภาเทศบาล      
เรียนเชิญครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
เลขานุการสภาชั่วคราว 
 

- เรียน  ท่านนายอ าเภอศรีธาตุ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้
ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเท่ากับจ านวนที่กฎหมายว่าด้วย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่ ๑ ก่อน แล้วจึง
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปโดยใช้วิธีการตามข้อ ๘ วรรคแรก โดยอนุโลม ได้มี
การเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้รับคะแนนสูงสุด เท่ากัน แล้วปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด ขอบคุณค่ะ 
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นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุได้เลยครับ 
 

นายยุทธนา สุขเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 

 เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนาย นายยุทธนา สุขเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เขต ๑  
ขอเสนอชื่อ นายวชิราวุธ ศรีพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑   ให้ด ารงต าแหน่ง รอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง จ านวน  ๒ ท่าน ครับ 

นางทองใส บุญมา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน  นางทองใส บุญมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเขต ๑   ขอรับรองคะ 

นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเขต ๒  ขอรับรองครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ ผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ อีกหรือไม่ครับ 
-ไม่มี- 

 - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีก ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ มีมติเลือก  
นายวชิราวุธ ศรีพรหม  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก  นายวชิราวุธ ศรีพรหม  เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล   
เรียนเชิญครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
เลขานุการสภาชั่วคราว 
 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ ๑๓ วิธีเลือก เลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ๘มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจาก
ต าแหน่ง 
  ข้อ ๑๘ บัญญัติ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่
มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมี แต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สภาท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวและให้น าวิธีการเลือก
ตามข้อ ๑๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๔ ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ขอบคุณค่ะ 
 ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น  
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(2) ชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศค าสั่งหรือหนังสือสั่งการหรือแนวทาง
ปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่น  

(3) ๓ ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น  
(4) ๔ เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  
(5) ๕ จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  
(6) ๖ เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิ่นแต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น  
(7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่น ในการควบคุมการนับ คะแนนเสียง  
(8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น  
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอ่ืนตามที่

ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย  
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดย ให้น าความใน
ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือก ให้
กระท าด้วยวิธีการยกมือ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ต่อไปขอให้ท่านสมาชิก เสนอสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล  
ขอเชิญเสนอชื่อได้เลย  ครับ 

นางปราจีน  รัตนธรินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางปราจีน  รัตนธรินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เขต ๑  
ขอเสนอชื่อ นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาลฯ  ให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ คะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง จ านวน  ๒ ท่าน ครับ 

นางพูนมณี  อินทรสด  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน  นางพูนมณี  อินทรสด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเขต ๒ ขอรับรองคะ 

นายชาญชัย วรรณค า
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายชาญชัย วรรณค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เขต  ๒ ขอรับรองครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ ผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาอีกหรือไม่ครับ 
-ไม่มี- นะครับ 

  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีก ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ มีมติเลือก 
 นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาลฯ  เป็น  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก  นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ  เป็น  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเรียน เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ขอเรียนเชิญครับ 

นางศรินยา  จันพลา  
เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ 

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒   มาตรา ๒๔ ก าหนดว่า  ในปีหนึ่งๆ ให้มีสมัย
ประชุมสภาสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภา
เทศบาลก าหนด  โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน และ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อม
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
 ข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกลับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

-  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมัยประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้นขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ครับ 

นายสมชาย  โสภาค า 
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ (เขต ๒) 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายสมชาย  โสภาค า ขอเสนอ ก าหนดให้ มีการประชุมสภาสมัยสามัญ
ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔ สมัย ดังนี้ 

  1) สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก   
ตั้งแต่วันที่  ๑๓ พฤษภาคม  ถึงวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๓๐  วัน 
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  2) สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒   
ตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔     มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  3) สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓   
ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม  ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔     มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  4) สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔   
ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม  ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔     มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  และขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปี ๒๕๖๕  
 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน   

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ 

-  ตามท่ี ท่านสมชาย  โสภาค า    ได้เสนอ ก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๔ สมัย  และไดเ้สนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ   และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๕  ดังกล่าวข้างต้น 

มีสมาชิกท่านใดจะรับรอง บ้างครับ   ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
นางพูนมณี อินทรสด
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ดิฉันนางพูนมณี อินทรสด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเขต ๒  ขอรับรองคะ 

นายชาญชัย วรรณค า
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   กระผมนายชาญชัย วรรณค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเขต ๒ ขอรับรองครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
-ไม่มี- 

  เมื่อไม่มีท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น ๔ สมัย ดังนี้ 

  ๑) สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก   
ตั้งแต่วันที่  ๑๓ พฤษภาคม  ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  ๒)สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒   
ตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔     มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  ๓)สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓   
ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม  ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔     มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  ๔)สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔   
ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม  ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔     มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 
๒๕๖๕     ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน   

  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ 
  (สมาชิกยกมือลงมติจ านวน ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ     

ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น ๔ สมัย ดังนี้ 
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  ๑) สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก   
ตั้งแต่วันที่  ๑๓ พฤษภาคม  ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  ๒) สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒   
ตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔     มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  ๓) สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓   
ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม  ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔     มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  ๔) สมัยที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔   
ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม  ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔     มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 
๒๕๖๕     ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน   

ระเบียบวาระท่ี ๔ - การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 - ในการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอความกรุณาท่านปลัดเทศบาล ได้ชี้แจง
ระเบียบการเลือกคณะกรรมการดังกล่าว  เรียนเชิญครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาลฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภทคือ  
 ๑. คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ 
คนแต่ไม่เกิน ๗ คน  
 ๒. คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗  
 ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่ง
ในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด  
 
 ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นอาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
 
 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คนส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านสมาชิก เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน ๓ ท่านครับ 

นายวิจิตร ขันแก้ว
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายวิจิตร ขันแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เขต ๑  
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ขอเสนอชื่อ นางทองใส  บุญมา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต   ๑   
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  คนที่ ๑  ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง จ านวน  ๒ ท่าน ครับ 

นายอรรถชัย นารัตน์โท
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายอรรถชัย นารัตน์โท   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเขต ๒ ขอรับรองครับ 

นายชาญชัย วรรณค า
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายชาญชัย วรรณค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เขต  ๒  ขอรับรองครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ ครับ 

นายวิจิตร ขันแก้ว
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายวิจิตร ขันแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เขต ๑  
ขอเสนอชื่อ นายชาญชัย  วรรณค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   ๒   
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  คนที่ ๒  ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง จ านวน  ๒ ท่าน ครับ 

นายอรรถชัย นารัตน์โท
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายอรรถชัย นารัตน์โท   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเขต ๒  
ขอรับรองครับ 

นางพูนมณี  อินทรสด 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉันนางพูนมณี  อินทรสด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เขต  ๒  
ขอรับรองคะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๓ ครับ 

นางพูนมณี  อินทรสด 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉันนางพูนมณี  อินทรสด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เขต  ๒  
ขอเสนอชื่อ นายสมชาย  โสภาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   ๒   
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  คนที่ ๓  คะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง จ านวน  ๒ ท่าน ครับ 

นายอรรถชัย นารัตน์โท
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอรรถชัย นารัตน์โท   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเขต ๒ ขอรับรองครับ 

นายชาญชัย วรรณค า
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายชาญชัย วรรณค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เขต  ๒ ขอรับรองครับ 
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นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ครบ ๓ ท่านครับ ที่ประชุมสภาฯ มีมติที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรายงานการ
ประชุม สภาเทศบาล ต าบลศรีธาตุ ดังนี้ 

มติที่ประชุม  ๑.นางทองใส  บุญมา   เป็น  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ   
๒.นายชาญชัย วรรณค า   เป็น  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ   
๓.นายสมชาย  โสภาค า   เป็น  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ   

ระเบียบวะระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
   (ลงชื่อ)           ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดเทปบันทึกเสียง 
                  (  นางศรินยา  จันพลา  ) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     บันทึกรายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วตามข้อ ๓๓ แห่ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
   (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายชาญชัย วรรณค า   )  
                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
   (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายสมชาย  โสภาค า ) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
   (ลงชื่อ)    เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (  นางทองใส  บุญมา   ) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
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การรับรองรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้  สภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจ าปี ๒๕๖๔ เมือ่วันที ่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีผ่่านมา 
 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔  ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อในรายงานการ
ประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายสงกรานต์  คุยบุตร ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 


