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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนครั้งแรก 
วันที่  7  พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน  อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                      *************************************** 
 ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

นายค าแปลง   ศรีบัว 
นายเสริมศักดิ์  ราชติกา 
ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร 
นายศุกลวัฒน์   ภูจันหา 
นายประสิทธิ์   ค าภูษา 
นายทองพันธ์   ศรีบุญจันทร์ 
นายสมบัติ   ภูมิรินทร์ 
นายบุญศิล   อิงภู 
นายสัมนัก   ปัสสะ 
นางสมศรี   สระทอง 
นายมานพ   นามปัญญา 
นายวุฒิชัย   เชยชมศรี 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 

ค าแปลง   ศรีบัว           
เสริมศักดิ์  ราชติกา 
วีระชัย   จ าปาหาร   
ศุกลวัฒน์   ภูจันหา 
ประสิทธิ์   ค าภูษา  
ทองพันธ์   ศรีบุญจันทร์ 
สมบัติ   ภูมิรินทร์     
บุญศิล   อิงภู 
สัมนัก   ปัสสะ 
สมศรี   สระทอง           
มานพ   นามปัญญา 
วุฒิชัย   เชยชมศรี 

ผู้ไม่มาประชุม      
 - ไม่มี -       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 

นายนิพนธ์  ไชยณรง จงถาวรวุฒิ 
นางณฐอร   การถัก 
นายสมพงษ์   สุริโย 
นางหวานใจ   ศรีตาแสน 
นางสาวสุกัญญา   ก าจร 
นายองอาจ   ประสารพันธ์ 
นางสุจรรยา   ทิพย์มณี 
นางสาวภัทราพร   โพนะทา 
นางสาวสุปราณี   อ่อนรัชชา 
นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ 
นายศรีประวัติ   วิลาศรี 
นางสาวปภาวรินท์   ภูมิสาตร์ 
นางสาววิภาวรรณ์   มุลละชาติ 
 

นายอ าเภอค าม่วง 
ปลัดเทศบาลต าบลโพน                            
รองปลัดเทศบาลต าบลโพน 
ท้องถิ่นอ าเภอค าม่วง 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นิติกร 

 

นิพนธ์   ไชยณรง จงถาวรวุฒิ 
ณฐอร   การถัก 
สมพงษ์   สุริโย 
หวานใจ   ศรีตาแสน 
สุกัญญา   ก าจร 
องอาจ   ประสารพันธ์ 
สุจรรยา   ทิพย์มณี 
ภัทราพร   โพนะทา 
สุปราณี   อ่อนรัชชา 
กัลยา   แท่นจันทร์ 
ศรีประวัติ   วิลาศรี 
ปภาวรินท์   ภูมิสาตร ์
วิภาวรรณ์   มุลละชาติ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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25 
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27 
28 

นายสุริโย   โสภาค า 
นางวิริยา   ศรีบัว 
นางสาวรัชดาพร   สุวงค์ทา 
นางสาวอนงค์รดี   ราชติกา 
นางสาวสุทิสา   ไชยรัตน์ 
นางสาวพิญญาภัค   จูมแพง 
นางสาวอาทิตยา   ศิริสัตย์ 
นายสมจิตร   ปัสสะ 
นายสุรศักดิ์   คณาจันทร์ 
นางวันดี   ยุระตา 
นางประมุข   พาโท 
นางวิไลวรรณ์   ไฝชอบ 
นายนิพนธ์   อิงภู 
นายพนมศิลา   ศรีบัว 
นายปิยะวัชร์   สระทอง 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
นายกเทศมนตรีต าบลโพน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลโพน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโพน 

สุริโย   โสภาค า 
วิริยา   ศรีบัว 
รัชดาพร   สุวงค์ทา 
อนงค์รดี   ราชติกา 
สุทิสา   ไชยรัตน์ 
พิญญาภัค   จูมแพง 
อาทิตยา   ศิริสัตย์ 
สมจิตร   ปัสสะ 
สุรศักดิ์   คณาจันทร์ 
วันดี   ยุระตา 
ประมุข   พาโท 
วิไลวรรณ์   ไฝชอบ 
นิพนธ์   อิงภู 
พนมศิลา   ศรีบัว 
ปิยะวัชร์   สระทอง 

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
  -  นายอ าเภอค าม่วง  (นายนิพนธ์   ไชยณรง จงถาวรวุฒิ)  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์  เดินทางมาถึงท่ีประชุม           
  -  จุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย / สวดมนต์      
  -  ร้องเพลงชาติไทย  และเพลงสรรเสริญพระบารมี       
  -  นายอ าเภอค าม่วง  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนครั้งแรก 

  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่ได้มีการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโพน  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  และ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโพนและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโพน  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564  

  ผมขอแสดงความยินดี  กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนทุกท่าน  ที่ได้รับความไว้วางใจ  
จากประชาชนให้เข้ามาท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของเทศบาลต าบลโพนแห่งนี้  ในห้วงระยะเวลา  4  ปีต่อจาก
นี้ไป 

   ตามมาตร า   24   ว ร รคสอ ง   แห่ ง พร ะร าชบัญญัติ เ ทศบาล   พ . ศ .  2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที ่  14)  พ.ศ. 2562  และข้อ  6  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  ก าหนดให้      
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ผู้ว่าราชการจังหวัด  จะต้องเรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล โพน  เ พ่ือให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลต าบล โพน                 
และรองประธานสภาเทศบาลต าบลโพน 

   นายอ าเภอค าม่วง  ซึ่งได้รับมอบอ านาจ  จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้เรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลโพนครั้งแรกในวันนี้ 

   บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน  ครั้งแรก  ณ  บัดนี้  

นางณฐอร   การถัก  -  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ                 
ชั่วคราว    -  ล าดับต่อไปขออนุญาตด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภา 
    เทศบาลต าบลโพนครั้งแรก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  
    พ.ศ. 2554  ข้อ  ๗  ก าหนดว่า  “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก    
    เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน       
    เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว   ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
    เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุ
    มากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น  เป็นประธานสภาท้องถิ่น   
    ชั่วคราว  หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด  ไม่รับเป็นประธานสภา
    ท้องถิ่นชั่วคราว  ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมา 
    ตามล าดับ  ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น  เป็นประธานสภา 
    ท้องถิ่นชั่วคราว  เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  น าสมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ก าหนด  และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น”   

    -  จากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  ปรากฏว่า        
    นายค าแปลง   ศรีบัว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  เขตเลือกตั้งที่  1  
    เป็นผู้มีอายุสูงสุด  คือ  63  ปี  จึงขอเชิญ  นายค าแปลง   ศรีบัว  ขึ้นท า
    หน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนชั่วคราว  ค่ะ  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  ผู้มีอายุมากที่สุด  ท าหน้าที่
    ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  และประธานสภาเทศบาลชั่วคราว      
    น ากล่าวค าปฏิญาณตน 

นายค าแปลง   ศรีบัว    -  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  หัวหน้าส่วนราชการ           
ประธานสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ก่อนที่จะด าเนินการตามระเบียบวาระ 
ชั่วคราว    ต่อไป  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่     
    14  พ.ศ. 2562  มาตรา  ๑๗  บัญญัติว่า  “ก่อนเข้ารับหน้าที่  สมาชิก
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    สภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล”  จึงขอให้ท่าน 
    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านยืนขึ้น  และกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า 

    -  ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  น ากล่าวปฏิญาณตนว่า - 

       “ข้าพเจ้า  (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณตนว่า  จะรักษาไว้และปฏิบัติ
    ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติ
    หน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”         

     เมื่อทุกท่านได้ปฏิญาณตนแล้ว  ถือว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
    ทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการประชุมสภาที่ก าหนดไว้      
    ซึ่งเจ้าหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาล  ได้จัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานสมาชิก
    สภาท้องถิ่นมอบให้กับทุกท่านแล้ว  ขอให้ศึกษารายละเอียดเพ่ือใช้ยึด     
    เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลโพน 

นายค าแปลง   ศรีบัว     ล าดับต่อไป  ขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  คือ        
ประธานสภาเทศบาล  การเลือกประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
ชั่วคราว    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม          
    ฉบับที่  2  พ.ศ. 2554  ข้อ  ๘  ก าหนดว่า  “วิธีเลือกประธานสภา 
    ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น   
    คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น     
    การเสนอนั้น  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้
    สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว   ชื่อที่เสนอ     
    ไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน  เลือกจากชื่อ 
    เหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ  คนละหนึ่งชื่อ  
    เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา 
    ท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
    หลายคน  ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด  นั้น  โดยใช้วิธีเดิม        
    ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า  ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธี   
    จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  วิธีการเสนอชื่อและการรับรอง
    ตามวรรคหนึ่งให้น าความใน  ข้อ  ๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ให้ประธาน
    ที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน  
    วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
    สูงสุดเท่ากัน  ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง       
    หากตกลงกันไม่ได้  ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่า  ผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
    ก่อนหลัง   แล้วให้จัดท าบัตรสลากชนิดสีและขนาดอย่างเดียวกัน         
    ตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า  
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    “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียน
    ข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  

            ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรให้เป็น 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลโพน  โดยเสนอชื่อสมาชิกคนละ  1  ชื่อ        
    และผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  ขอเชิญครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สมาชิกสภาเทศบาล   โ พ น   หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น                     
    ผมนายเสริมศักดิ์   ราชติกา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  เขตเลือกตั้งที่  
    1  ขอเสนอชื่อ  ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  
    เขตเลือกตั้งที ่ 1  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลโพน  

นายค าแปลง   ศรีบัว    ขอผู้รับรองด้วยครับ         
ประธานสภาเทศบาล                    
ชั่วคราว    -  ผู้รับรองคนที่  1.  นายทองพันธ์   ศรีบุญจันทร์     
    -  ผู้รับรองคนที่  2.  นายศุกลวัฒน์   ภูจันหา   

นายค าแปลง   ศรีบัว  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นประธานสภา
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลอีกไหมครับ                               
ชั่วคราว 
    - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเสนอชื่อบุคคลอื่น -  

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2554  ข้อ  14  
    ก าหนดว่า  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  
    หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
    เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  จึงถือว่าที่ประชุมมีมติ
    เลือกให้  ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน      
    เขตเลือกตั้งที ่ 1  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลโพน  และขอให้ 
    เจ้าหน้าที่น าค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลโพน  เสนอให้ท่าน
    นายอ าเภอค าม่วงลงนามด้วยนะครับ   

    - ประธานสภาชั่วคราวสั่งพักการประชุม  15  นาที - 

นางณฐอร   การถัก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2554  ข้อ  10        
ชั่วคราว    ก าหนดว่า  “ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ    

     ส าหรับเทศบาล  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นายอ าเภอ
    ปฏิบัติราชการแทน  มีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลแล้ว  ประธานสภา
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    เทศบาลชั่ วคราว   จึ งหมดภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่   จึ งขอเชิญ         
    ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร  ประธานสภาเทศบาลต าบลโพน  ขึ้นปฏิบัต ิ
    หน้าที่ตามระเบียบวาระต่อไป  ค่ะ  

ระเบียบวาระที ่ 3   เรื่อง  เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลโพน 

ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร   -  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วม
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมทุกท่าน  ผมต้องขอขอบคุณ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  
    ที่ให้ความไว้วางใจและเลือกผมให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบล
    โพน  ผมจะปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย  และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง      
    อย่างเคร่งครัด  

     ล าดับต่อไปผมขอด า เนินการตามระเบียบวาระต่อไป   คือ         
    การเลือกรองประธานสภาเทศบาล  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล      
    พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562  มาตรา  ๒๐  
    บัญญัติว่า  “สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานสภา   
    คนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล  ตามมติ
    ของสภาเทศบาล”  ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  
    พ.ศ. 2554  ข้อ  12  ก าหนดว่า  “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น      
    ให้น าความใน  ข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ผมจึงขอด าเนินการ     
    เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลโพนต่อไป  ขอให้ท่านสมาชิกสภา 
    เทศบาลเสนอชื่อ  ผู้ที่เห็นว่าสมควรให้เป็น  รองประธานสภาเทศบาลต าบล
    โพน  โดยเสนอชื่อสมาชิกคนละ  1  ชื่อ  และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า        
    2  คน ขอเชิญครับ  

นายบุญศิล   อิงภู  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายบุญศิล   อิงภู    
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  เขตเลือกตั้งที ่ 2  ขอเสนอชื่อ           
    นางสมศรี   สระทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  เขตเลือกตั้งที่  2  
    เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลโพน   

    -  ผู้รับรองคนที่  1.  นายสัมนัก   ปัสสะ      
    -  ผู้รับรองคนที่  2.  นายวุฒิชัย   เชยชมศรี   

ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็ น
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลต าบลโพน  อีกไหมครับ             

     - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเสนอชื่อบุคคลอื่น -  
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     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2554  ข้อ  12  
    ก าหนดว่า  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความใน  ข้อ  8       
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกให้  
    นางสมศรี   สระทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  เขตเลือกตั้งที่  2      
    เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลโพน  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

ระเบียบวาระการประชุมที่  4    เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  และวันเริ่ม
    ประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  สมัยแรก 

ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร   -  ระเบียบวาระนี้   เป็นเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าป ี    
ประธานสภาเทศบาล   ของสภาเทศบาลต าบลโพน  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา  ๒๔  วรรคแรก   
    บัญญัติว่า  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ    
    ครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้สภาเทศบาลก าหนด               
    และมาตรา  24  วรรคสี่  บัญญัติว่า  “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มี     
    ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ 
    อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม         
    ฉบับที่  2  พ.ศ. 2554  ข้อ  ๒๑  ก าหนดว่า  “การก าหนดจ านวน         
    สมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
    สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
    ของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรก    
    ของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี
    สมัยแรกของแต่ละปี”  จึงขอให้ที่ประชุมก าหนดวันเริ่มประชุมของสมัย
    สามัญ  ประจ าปี  2564  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ของปี  
    2565  ของสภาเทศบาลต าบลโพน  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
    ต าบลโพน  เสนอครับ  

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ขอเสนอร่างสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2564  เป็น  4  สมัย  ดังนี้   
สมาชิกสภาเทศบาล 
     1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  เริ่มประชุม  วันที่  11   
    พฤษภาคม  ถึงวันที่  10  มิถุนายน  2564  มีระยะเวลา  30  วัน  
     2.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  เริ่มประชุม  วันที่  1 – 30
    สิงหาคม  2564  มีระยะเวลา  30  วัน     
     3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  เริ่มประชุม  วันที่  1 – 30
    กันยายน  2564  มีระยะเวลา  30  วัน    
     4.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  เริ่มประชุม  วันที่  1 – 30  
    ธันวาคม  2564  มีระยะเวลา  30  วัน    
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     และวัน เ ริ่ ม สมั ยประชุ มสามัญ   ประจ าปี   พ .ศ .  2565          
    สมัยแรกเริ่มประชุม  วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2565  
    มีระยะเวลา  30  วัน  ขอผู้รับรองครับ  

     - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง - 

ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  ยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  เป็นไป
ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบที่ก าหนดไว้  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมัยประชุม
    สามัญเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ  

     - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเสนอ - 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี  เป็นอย่าง
ประธานสภาเทศบาล  อ่ืน  จึงถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน  มีมติให้ก าหนดสมัยประชุม
    สามัญประจ าปี   ของเทศบาลต าบลโพน  ประจ าปี   พ.ศ.  2564          
    เป็น  4  สมัย  ดังนี้  

     1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  เริ่มประชุม  วันที่  11   
    พฤษภาคม  ถึงวันที่  10  มิถุนายน  2564  มีระยะเวลา  30  วัน  
     2.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  เริ่มประชุม  วันที่  1 – 30
    สิงหาคม  2564  มีระยะเวลา  30  วัน    
     3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  เริ่มประชุม  วันที่  1 – 30
    กันยายน  2564  มีระยะเวลา  30  วัน    
     4.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  เริ่มประชุม  วันที่  1 – 30  
    ธันวาคม  2564  มีระยะเวลา  30  วัน   

    และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  สมัยแรก  
    เริ่มประชุม  วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2565   
    มีระยะเวลา  30  วัน  

     เมื่อที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2564       
    และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ของปี  2565  แล้ว  ขอให้ 
    เจ้าหน้าที่น าไปจัดท าเป็นประกาศสภาเทศบาลต าบลโพน  พร้อมทั้ง      
    ปิดประกาศไว้ที่เทศบาลต าบลโพน  ให้ประชาชนทราบต่อไป  

ระเบียบวาระการประชุมที ่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร   -  ระเบียบวาระนี้ปกติจะเป็นวาระที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาล       
ประธานสภาเทศบาล ได้เสนอแนะแนวทางการบริหารงานของเทศบาลต าบลโพน  แต่ครั้งนี้เป็นการ
 ประชุมสภาเทศบาลครั้ งแรก   และสมาชิกทุกท่านก็ เ พ่ิ งปฏิญาณตน           
 เพ่ือรับต าแหน่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้  เป็นต้นไป  จึงไม่น่าจะมี     
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 เรื่องเสนอแนะจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผมจึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภา
 เทศบาลต าบลโพนทราบว่า  หลังจากได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีแล้ว  
 หากนายกเทศมนตรี   ได้ ยื่ นญัตติขอแถลงนโยบายต่ อสภาเทศบาล              
 ซ่ึงตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   ฉบับที่   ๑๔  
 พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา  ๔๘  ทศบัญญัติว่า  “ก่อนนายกเทศมนตรี  เข้ารับหน้าที่
 ให้ประธานสภาเทศบาล  เรียกประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือให้นายกเทศมนตรี  
 แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวัน  
 นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”  ก็จะได้เรียกประชุม    
 เ พ่ือให้นายกเทศมนตรี   ได้แถลงนโยบายต่อไป  การประชุมในวันนี้            
 ได้ด าเนินการครบเรียบร้อยตามวาระการประชุม  จึงขอปิดการประชุม  

ปิดประชุม   เวลา  12.00  น. 

    (ลงชื่อ)      ณฐอร   การถัก ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นางณฐอร   การถัก) 
                       ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ฯ ชั่วคราว 

    (ลงชื่อ)      วีระชัย   จ าปาหาร ผู้ตรวจ/ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (ร.ต.ต.วีระชัย   จ าปาหาร) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลโพน 

    


