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 ณ หอ้งประชุมเทศบ�ลตำ�บลปร�งคก์ู ่ 
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ผูม้�ประชุม

ลำ�ด ั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหนง่ ล�ยมอืชือ่ หม�ย
เหตุ

1. นายเทพธนกลุ       
จันทรสาร

ประธานสภา
เทศบาล

เทพธนกลุ       
จันทรสาร

2. นายปรชีา             
เหลา่ดี

รองประธานสภาฯ ปรชีา             
เหลา่ดี

3. นายแดง               
จันทอง

สมาชกิสภาเทศบาล แดง               
จันทอง

4. นายประวทิย ์        จัน
ทะวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล ประวทิย ์        
จันทะวงษ์

5. นายวชัรพงษ์          
มว่งออ่น

สมาชกิสภาเทศบาล วชัรพงษ์          
มว่งออ่น

6. นายเส็ง                
คำาเสยีง

สมาชกิสภาเทศบาล เส็ง                
คำาเสยีง

7. นางรัชน ี              
แหวนวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล รัชน ี             
แหวนวงษ์

8. นางสนิ                
แหวนวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล สนิ                
แหวนวงษ์

9. นางสาวสริเิรยีม      
อสพิงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล สริเิรยีม          
อสพิงษ์

10. นางสภุาพร           
เรยีงทอง

สมาชกิสภาเทศบาล สภุาพร           
เรยีงทอง

๑๑. นางไสว               
บญุหอม

สมาชกิสภาเทศบาล ไสว               
บญุหอม
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บที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหนง่ ล�ยมอืชือ่ หม�ย
เหตุ
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ลำ�ด ั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหนง่ ล�ยมอืชือ่ หม�
ยเห
ตุ

1. นายเทเวศร ์     มศีรี นายอำาเภอปรางคก์ู่ เทเวศร ์       มศีรี
2. ทอ้งถิน่อำาเภอ

ปรางคก์ู่
3. นายชษิณุพงศ ์ รตนะ

กมลเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี
ตำาบลปรางคก์ู่

ชษิณุพงศ ์   รตนะ
กมลเศรษฐ์

4. นายไพ           
บญุชว่ย

รองนายกเทศมนตรี จรีพงษ์        อสิ
พงษ์

5. นายวจิติร        แหวน
วงษ์

รองนายกเทศมนตรี วรชยั          กรง
ทอง

6. นายประเสรฐิ    
แหวนวงษ์

เลขาฯนายก
เทศมนตรี

ประเสรฐิศลิป์ 
แหวนวงษ์

7. นายอภชิาต ิ     จวิ
ขนุทด

ทีป่รกึษานายกเท
ทศมนตรี

รจุรนิทร ์     แสง
มาศ

8. นายสรุศกัดิ ์         ส ิ
มาขนัธ์

ปลดัเทศบาล สรุศกัดิ ์      สมิา
ขนัธ์

9. นางวไิลวรรณ       
ทองละมลุ

หวัหนา้สำานักปลดั
เทศบาล

วไิลวรรณ     ทอง
ละมลุ

10. นายณัฐพงศ ์        ผูอ้ำานวยการกองการ ณัฐพงศ ์      อสิ



อสพิงษ์ ศกึษา พงษ์
11. นายสริพิงษ์ชยั      

มั่นทรัพย์
หน.ฝ่ายแบบแผน

และกอ่สรา้ง 
สริพิงษ์ชยั    มั่น
ทรัพย์

12. นางสาวศศธิร       
ธรรมชาติ

ผูอ้ำานวยการกอง
สาธารณสขุ

ศศธิร         
ธรรมชาติ

13. นางอรพันธ ์         
ศรรีะษา

หวัหนา้ฝ่ายอำานวย
การ

อรพันธ ์      ศรี
ระษา

๑๔. นางประกาย         
ทองกิง่

นักวชิาการเงนิและ
บญัชฯี

ประกาย      ทอง
กิง่

๑๕. จ.อ.ประวชิ          
บตุรงาม

จพง.ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ประวชิ        บตุร
งาม

๑๖. นางบญุนภสั        
พทุธจักร

นักวชิาการจัดเก็บ
รายไดฯ้

บญุนภสั       พทุธ
จักร์

๑๗. นางสาววฒันา      
แหวนวงษ์

นักพัฒนาชมุชน
ชำานาญการ

วฒันา          
แหวนวงษ์

๑๘. นางสาวอษุณีย ์     
ศรลีาชยั

จนท.วเิคราะห์
นโยบายฯ 

อษุณีย ์         ศรี
ลาชยั

๑๙. นางสาวเกษร        
วงศเ์ศษ

นติกิรชำานาญการ เกษร            วงศ์
เศษ

๒๐. นางดวงพร           
เทยีมจติร

นักจัดการงานทั่วไป
ชำานาญการ

ดวงพร          
เทยีมจติร

๒๑ นายธรีวฒัน ์        
เตมิใจ

นักทรัพยากรบคุคล ธรีวฒัน ์        เตมิ
ใจ

๒๒. นางวราภรณ์         
แหวนวงษ์

ผช.นักจัดการงานทะ
เบยีนฯ

วราภรณ์        
แหวนวงษ์

๒๓. นายชนิวตัร ์         
แหวนวงษ์

พนักงาน
ประชาสมัพันธ์

ชนิวตัร ์         
แหวนวงษ์

๒๔. นางนุชจริา           
สงสยั

ผูช้ว่ยนักทรัพยากร
บคุคล

นุชจริา           
สงสยั

๒๕. นางสาวมาลนิ ี       
แสงมาศ

ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน
ธรุการ

มาลนิ ี       แสง
มาศ

น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นนายอำาเภอปรางคก์ู ่ทา่น
เทเวศร ์มศีร ีทา่นทอ้งถิน่อำาเภอปรางคก์ู ่ทา่น
นายกเทศมนตร ีทา่นรองนายก สมาชกิสภา
เทศบาล และพนักงานเจา้หนา้ทีท่กุทา่น ในวนันี้



เป็นการเปิดประชมุสภาครัง้แรก วนันีท้า่นผูว้า่
ราชการจังหวดัศรสีะเกษ ไดม้อบหมายใหท้า่น
นายอำาเภอปรางคก์ู ่ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่
ราชการจังหวดัศรสีะเกษ สำาหรับเปิดการประชมุ
สภาครัง้แรกของเทศบาลในวนันี ้บดันี้สมาชกิมา
ครบองคป์ระชมุแลว้  กระผมขอเรยีนเชญิทา่น
นายอำาเภอขึน้บนเวท ีจดุธปูเทยีนบชูาพระ
รัตนตรัย ขอเรยีนเชญิครับ หลงัจากไหวพ้ระบชูา
พระรัตนตรัยแลว้ ผมขอเรยีนชีแ้จงดงันี้ สำาหรับ
การประชมุสภาเทศบาลครัง้แรก กระผมจะอา่น
ประกาศของจังหวดัศรสีะเกษนะครับ ประกาศ
จังหวดัศรสีะเกษ เรือ่ง เรยีกประชมุสภาเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ูค่รัง้แรก ดว้ยพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ วรรคสอง 
กำาหนดใหผู้ว้า่ราชการจังหวดัตอ้งกำาหนดให ้
สมาชกิสภาเทศบาล ไดม้าประชมุสภาเทศบาล
ครัง้แรก ภายในสบิหา้วนั นับแตว่นัประกาศผล
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลครบตามจำานวน
แลว้ และใหท้ีป่ระชมุเลอืกประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาล บดันี ้คณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ ไดป้ระกาศผลการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูค่รบตาม
จำานวนแลว้ ในการประชมุครัง้ที ่๔๘/๒๕๖๔ เมือ่
วนัที ่๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการ
ตามพระราชบญัญัตดิงักลา่ว เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย ถกูตอ้ง นายอำาเภอปรางคก์ู ่อาศยั
อำานาจตามความในมตรา ๒๔ วรรคสอง และ
มาตรา ๒๕ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบั
บที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ้ ๖ แหง่ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุ
สภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกบัคำาสัง่
จังหวดัศรสีะเกษ ที ่๔๙๙๙/๒๕๖๒ ลงวนัที ่๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรือ่ง การมอบอำานาจใหป้ฏบิตัิ
ราชการแทนผูว้า่ราชการจังหวดั



ศรสีะเกษ จงึเรยีกประชมุสภาเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ูค่รัง้แรก ในวนัที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ หอ้งประชมุสภาเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ู ่อำาเภอปรางคก์ู ่จังหวดัศรสีะเกษ 
ประกาศ ณ วนัที ่๓๐  เมษายน ๒๕๖๔ นาย
เทเวศร ์ มศีร ี นายอำาเภอปรางคก์ู ่ ปฏบิตัิ
ราชการแทน ผูว้า่ราชการจังหวดัศรสีะเกษ และ
ในโอกาสนี ้ผมขอเรยีนเชญิทา่นนายอำาเภอเปิด
ประชมุครับ

น�ยเทเวศร ์ มศีร ีน�ยอำ�เภอฯ ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น ผมรูส้กึ
เป็นเกยีรตแิละยนิดเีป็นอยา่งยิง่ ทีไ่ดม้าเปิดการ
ประชมุสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูค่รัง้แรกในวนั
นี ้ผมขอแสดงความยนิดเีป็นอยา่งยิง่กบัสมาชกิ
สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูท่กุทา่น ทีไ่ดรั้บความ
ไวว้างใจจากพีน่อ้งประชาชน ใหเ้ขา้มาเป็น
ตวัแทนเพือ่ปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามเจตนา
รมยข์องกฎหมาย และดแูลอำานวยประโยชนส์ขุ
ของพีน่อ้งประชาชน ขอใหส้มาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ู ่ไดร้ว่มมอืกนัปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่ง
เต็มความสามารถ ภายใตร้ะเบยีบกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ยำ้าประโยชนป์ระชาชนใหไ้ดรั้บ
ประโยชนส์งูสดุ ในโอกาสนีเ้พือ่ใหก้ารปฏบิตังิาน
ของเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย ตามความในมาตรา ๒๔แหง่พระราช
บญัญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่
เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จงึกำาหนดให ้
มสีมาชกิสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ไดม้า
ประชมุสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูค่รัง้แรกในวนั
นี ้เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการเลอืกประธานสภาทอ้งถิน่
และรองประธานสภาทอ้งถิน่ และกำาหนดวนัเริม่
ประชมุสมัยสามัญประจำาปี และกำาหนดวนัเริม่
ประชมุสามัญประจำาปี สมัยแรก ของสภาเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ูต่อ่ไป บดันีไ้ดเ้วลาอนัสมควรแลว้ 
ผมขอเปิดประชมุสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูค่รัง้
แรก ณ บดันี้



น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ ขอบคณุทา่นผูว้า่ราชการจังหวดั
ศรสีะเกษ ซึง่ทา่นนายอำาเภอปรางคก์ู ่ไดรั้บมอบ
หมายเป็นประธานมาเปิดการประชมุสภาเทศบาล
ครัง้แรกในวนันี ้ผมขอเรยีนระเบยีบทีจ่ะดำาเนนิ
การตอ่ไป ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ้ ๑ กำาหนดวา่ในการประชมุสภาครัง้ ผู ้
วา่ราชการจังหวดั สำาหรับองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดั หรอืเทศบาล นายอำาเภอสำาหรับการ
บรหิารสว่นตำาบล ตอ้งกำาหนดใหส้มาชกิสภาทอ้ง
ถิน่ไดม้าประชมุสภาทอ้งถิน่ครัง้แรกภายในระยะ
เวลาทีก่ฎหมายวา่ดว้ยองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่กำาหนด ใหป้ลดัองคก์รปกครองสว่นททอ้งถิน่
เป็นเลขานุการสภาทอ้งถิน่ชัว่คราว โดยใหเ้ชญิ
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ผูม้อีายมุากทีส่ดุ ซ ึง่อยูใ่นที่
ประชมุสภาทอ้งถิน่คราวนัน้เป็นประธานสภาทอ้ง
ถิน่ชัว่คราว หากสมาชกิสภาทอ้งถิน่ผูม้อีายมุาก
ทีส่ดุไมรั่บเป็นประธานสภาทอ้งถิน่ชัว่คราว ให ้
เชญิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ผูม้อีายมุากทีส่ดุรองลง
มาตามลำาดบัซึง่อยูใ่นทีป่ระชมุสภาทอ้งถิน่คราว
นัน้เป็นประธานสภาทอ้งถิน่ชัว่คราว เพือ่ทำา
หนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ นำาสมาชกิสภาทอ้ง
ถิน่ปฏญิาณตนตามทีก่ฎหมาย วา่ดว้ยองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่กำาหนด และดำาเนนิการเลอืก
ประธานสภาทอ้งถิน่ จากการตรวจสอบทะเบยีน
สมาชกิสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ทัง้ ๑๒ ทา่น 
ผูม้อีายสุงูสดุ ปรากฏวา่ ทา่น ส.ท.วทิยา ไชย
ปัญญา อาย ุ๖๖ ปี เป็นผูม้อีายสุงูสดุ จงึขอเรยีน
เชญิทา่น ส.ท.วทิยา ไชยปัญญา ทำาหนา้ที่
ประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูช่ัว่คราว และ
ดำาเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระตอ่ไป กราบ
เรยีนเชญิครับ

น�ยวทิย�  ไชยปญัญ� ประธ�นฯ เรยีนทา่นเทเวศร ์ มศีร ีนายอำาเภอ
ปรางคก์ู ่ทา่นทอ้งถิน่อำาเภอปรางคก์ู ่ทา่นนายก
เทศมนตรตีำาบลปรางคก์ูท่า่นปลดัเทศบาล 



สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น และ
พนักงานเจา้หนา้ทีท่กุคน ในวนันีเ้ป็นการประชมุ
สภาเทศบาล ครัง้แรก เพือ่เป็นการไมเ่สยีเวลา
ตอ่ไปขออนุญาต นำาสมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่น
กลา่วคำาปฏญิาณตนกอ่นเขา้สูร่ะเบยีบวาระครับ 
ขอใหส้มาชกิสภาเทศบาลทกุทา่น กลา่วคำา
ปฏญิาณตามผมนะครับ
“ข�้พเจ�้......(ออกชือ่ผูป้ฏญิ�ณ).......ขอ
ปฏญิ�ณว�่จะรกัษ�ไวแ้ละปฏบิตัติ�มซึง่
รฐัธรรมนญูแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย ท ัง้จะ
ซือ่สตัยส์จุรติและปฏบิตัหิน�้ทีเ่พือ่ประโยชน์
ของทอ้งถิน่”  

ระเบยีบว�ระที ่   1  เร ือ่ง   เลอืกประธ�นสภ�เทศบ�ลตำ�บล
ปร�งคก์ู่

ประธ�นฯ ในระเบยีบวาระนี ้ขอเชญิทา่นปลดัไดช้ีแ้จง
ระเบยีบเกีย่วกบัการเลอืกประธานสภาเทศบาลให ้
สมาชกิและทีป่ระชมุไดรั้บทราบ เชญิทา่นปลดั
ครับ

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่ทศบาลที่
เคารพ เกีย่วกบัระเบยีบในการเลอืกประธานสภา
เทศบาล วธิเีลอืกประธานสภาทอ้งถิน่มดีงันี ้ให ้
สมาชกิสภาทอ้งถิน่แตล่ะคนมสีทิธเิสนอชือ่
สมาชกิสภาทอ้งถิน่คนหนึง่ทีเ่ห็นวา่สมควรให ้
เป็นผูด้รงตำาแหน่งประธานสภาทอ้งถิน่ โดยใหม้ี
ผูรั้บรองไมน่อ้ยกวา่สองคน และใหม้สีทิธรัิบรอง
ไดเ้พยีงครัง้เดยีว ชือ่ทีเ่สนอไมจ่ำากดัจำานวน โดย
วธิเีขยีนชือ่และชือ่สกลุขงผูถ้กูเสนอคนละหนึง่
ชือ่ โดยการนับคะแนนนัน้ใหป้ระธานเชญิสมาชกิ
สภาทอ้งถิน่ไมน่อ้ยกวา่สองคนชว่ยตรวจนับ
คะแนน เมือ่ตรวจนับแลว้ใหป้ระธานทีป่ระชมุ 
ประกาศคะแนนตอ่ทีป่ระชมุสภาทอ้งถิน่ ผูไ้ด ้
คะแนนสงูสดุจะเป็นผูไ้ดรั้บเลอืก มคีะแนนเทา่กนั
หลายคน ใหเ้ลอืกใหมเ่ฉพาะผูม้คีะแนนสงูสดุนัน้
โดยใชว้ธิเีดมิ ถา้ผลปรากฏวา่ยังมผีูไ้ดค้ะแนน
สงูสดุเทา่กนัอกีใหใ้ชว้ธิจัีบสลาก และใหผู้ว้า่
ราชการจังหวดั หรอืนายอำาเภอ แลว้แตก่รณี 



ดำาเนนิการแตง่ตัง้ทันทเีมือ่เลอืกประธานสภาทอ้ง
ถิน่แลว้เสร็จ และใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บ
แตง่ตัง้ปฏบิตัหินา้ทีป่ระธานสภาทอ้งถิน่ในครัง้
นัน้ตอ่ไป

น�ยวทิย� ไชยปญัญ� ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั มสีมาชกิ
สภาทา่นใดสงสยัอะไรอกีหรอืไม ่ถา้ไมม่ผีมขอ
ดำาเนนิการเลอืกประธานสภาเลยนะครับ โดยจะ
ใหส้มาชกิยกมอืขึน้เพือ่เสนอชือ่ เชญิ ส.ท.สนิ 
แหวนวงษ์ ครับ

น�งสนิ แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น 
ดฉัินมขีอ้สงสยัคะ่ ในการเขยีนชือ่ผูถ้กูเสนอ หาก
เขยีนผดิจะขดีฆา่เขยีนใหมไ่ดห้รอืไม ่ขอบคณุคะ่

น�ยวทิย� ไชยปญัญ� ประธ�นฯ สามารถขดีฆา่เขยีนใหมไ่ด ้แต่
กอ่นทีจ่ะเขยีน เพือ่ไมใ่หผ้ดิพลาดขอให ้
 พจิารณาใหร้อบคอบ สามารถดชูือ่ผูถ้กูเสนอบน
กระดานกอ่นเขยีนชือ่ได ้
 ครับ เชญิทา่นปลดัชีแ้จงขอ้สงสยัใหท้ีป่ระชมุ
ทราบครับ
น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สำาหรับขัน้ตอนการเลอืก
 ประธานสภานัน้ เจา้หนา้ทีจ่ะนำากระดาษและซอง
แจกใหส้มาชกิคนละ
 หนึง่ชดุ เพราะการเลอืกในครัง้นี ้เราจะใชว้ธิกีาร
เลอืกแบบลบั เมือ่สมาชกิ
 ไดรั้บกระดาษและซองแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะเรยีกชือ่
สมาชกิตามลำาดบัตวัอกัษร
 ใหน้ำากระดาษไปเขยีนชือ่และนามสกลุของผูถ้กู
เสนอชือ่รับเลอืกในคหูาทีไ่ด ้
 จัดเตรยีมไว ้และนำาซองไปหยอ่นลงในตู ้ใน
เบือ้งตน้ ขอใหส้มาชกิเสนอชือ่
 ผูท้ีท่า่นเห็นวา่สมควรเป็นประธานสภา โดย
ยกมอืและเสนอชือ่หนึง่คน และ
 ใหม้ผีูรั้บรองไมน่อ้ยกวา่สองคน ครับ
น�ยวทิย� ไชยปญัญ� ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั กอ่นอืน่ ผ

ผมจะขอใหส้มาชกิทกุทา่นไดล้กุขึน้แนะนำาตวั



ตอ่ทา่นนายอำาเภอและทีป่ระชมุ พวกเราทกุคน
เป็นสมาชกิสภาเทศบาลชดุใหม ่เชือ่วา่มหีลาย
ทา่นทีย่ังไมรู่จั้กชือ่สกลุทา่นดพีอ เริม่จากคน
แรกเลย เชญิครับ 

น�ยจรสัพงษ ์มว่งออ่น สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิ
กระผม นายจรัสพงษ์  มว่งออ่น สมาชกิสภา
เทศบาลเขต ๑ ครับ

น�ยแดง  จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิกระผม 
นายแดง  จันทอง สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑ 
ครับ

น�ยเทพธนกลุ  จนัทรส�ร สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิ 
 กระผม นายเทพธนกลุ  จันทรสาร สมาชกิสภา
เทศบาล เขต ๒ ครับ
น�ยปรชี�  เหล�่ด ีสม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิกระผม 
นายปรชีา  เหลา่ด ีสมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑ 
ครับ

น�งสนิ  แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัิน 
นางสนิ  แหวนวงษ์ สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑ 
คะ่

น�งรชัน ี แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัิน 
นางรัชน ี แหวนวงษ์ สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒
คะ่

น�ยประวทิย ์จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิ
กระผม นายประวทิย ์ จันทะวงษ์ สมาชกิสภา
เทศบาล เขต ๑ ครับ

น�งส�วสริเิรยีม  อสพิงษ ์สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัิน 
นางสาวสริเิรยีม  อสพิงษ์ สมาชกิสภาเทศบาล 
เขต ๒ คะ่



น�งส�วสริเิรยีม อสพิงษ ์สม�ชกิฯ ดฉัิน นางสาวสริเิรยีม  อสพิงษ์
น�งสภุ�พร เรยีงทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัิน 
นางสภุาพร  เรยีงทอง สมาชกิสภาเทศบาล เขต
๑ คะ่

น�ยเส็ง คำ�เสยีง สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ 
สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิกระผม นาย
เส็ง  คำาเสยีง สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ

น�งไสว  บญุหอม สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัิน 
นางไสว บญุหอม สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒ 
คะ่

น�ยวทิย� ไชยปญัญ� ประธ�นฯ ขอบคณุสมาชกิสภาเทศบ าล
ทกุทา่นครับ ตอ่ไปเชญิสมาชกิยกมอืขึน้เสนอชือ่
ผูรั้บเลอืกเป็นประธานสภา และขอผูรั้บรองสอง
ทา่นครับ เชญิ ส.ท.แดง  จันทอง ครับ

น�ยแดง  จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิกระผม
นายแดง  จันทอง ขอเสนอ น�ยเทพธนกลุ 
จนัทรส�ร ครับ
ผูร้บัรอง ๑.น�งสนิ  แหวนวงษ ์ 
๒.น�ยจรสัพงษ ์ มว่งออ่น

น�ยวทิย� ไชยปญัญ� สม�ชกิฯ เชญิ ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง 
ครับ

น�งสภุ�พร  เรยีงทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัิน
นางสภุาพร  เรยีงทอง ขอเสนอ นายวทิยา ไชย
ปัญญา คะ่
ผูร้บัรอง ๑.น�งไสว  บญุหอม ๒.น�ง
รชัน ี แหวนวงษ์

น�ยวทิย� ไชยปญัญ� ประธ�นฯ มสีมาชกิทา่นใดจะเสนอชือ่อกี
หรอืไม ่ถา้ไมม่เีชญิทา่นปลดั ครับ

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิตอ่ไป
จะเป็นการลงคะแนนครับ เชญิสมาชกิสภา
เทศบาลทา่นแรกมาลงคะแนน เชญิ ส.ท.จรัส



พงษ์  มว่งออ่น ๒.ส.ท.แดง  จันทอง ๓.ส.ท.   
เทพธนกลุ จันทรสาร  ๔.ส.ท.ปรชีา เหลา่ด ี 
๕.ส.ท.ประวทิย ์จันทะวงษ์ 
๖.ส.ท.รัชนี  แหวนวงษ์   ๗.ส.ท.วทิยา ไชย
ปัญญา   ๘.ส.ท.สนิ  แหวนวงษ์ ๙.ส.ท.สริเิรยีม
อสพิงษ์ ๑๐.ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง 
๑๑.ส.ท.เส็ง คำาเสยีง ๑๒.ส.ท.ไสว  บญุหอม

น�ยวทิย�  ไชยปญัญ� ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั การลงชือ่เลอืก
ตัง้เสร็จสิน้ลงแลว้ ตอ่ไปจะเป็นการตรวจนับ
คะแนน เชญิ ส.ท.สริเิรยีม อสพิงษ์ และ 
ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง มาทำาการตรวจนับ
คะแนน เชญิครับ

น�ยสภุ�พร เรยีงทอง สม�ชกิฯ๑. นายเทพธนกลุ จันทรสาร 
บตัรเสยีคะ่

๒. นายวทิยา ไชยปัญญา บตัรดคีะ่
๓. นายเทพธนกลุ จันทรสาร บตัรดคีะ่
๔. นายวทิยา  ไชยปัญญา บตัรดคีะ่
๕. นายเทพธนกลุ จันทรสาร บตัรดคีะ่
๖. นายวทิยา ไชยปัญญา บตัรดคีะ่
๗. นายวทิยา ไชยปัญญา บตัรดคีะ่
๘. นายเทพธนกลุ จันทรสาร บตัรดคีะ่
๙. นายเทพธนกลุ จันทรสาร บตัรดคีะ่
๑๐.นายเทพธนกลุ จันทรสาร บตัรดคีะ่
๑๑.นายเทพธนกลุ จันทรสาร บตัรเสยีคะ่
๑๒.นายเทพธนกลุ จันทรสาร บตัรดคีะ่

น�ยวทิย� ไชยปญัญ� ประธ�นฯ ขอบคณุทัง้สองทา่นครับ ผล
การตรวจนับคะแนนเสร็จสิน้แลว้ เป็นอนัวา่ นาย
เทพธนกลุ  จันทรสาร ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นประธาน
สภาเทศบาล ดว้ยคะแนน ๖ ตอ่ ๔ ตอ่ไปเชญิ
ทา่นปลดัครับ

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ ขอบคณุ ส.ท.วทิยา ไชยปัญญา ทำา
หนา้ทีป่ระธานสภาเทศบาลชัว่คราว จากผลการ
ตรวจนับคะแนน นายเทพธนกลุ จันทรสาร ไดรั้บ
เลอืกใหเ้ป็นประธนสภาเทศบาล ซึง่ผูว้า่ราชการ
จังหวดั ไดม้อบอำานาจใหท้า่นนายอำาเภอลงนาม
ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ราชการจังหวดัศรสีะเกษ



แตง่ตัง้ประธานสภาในวนันี ้กอ่นทีท่า่นเทพธนกลุ
จันทรสาร จะไดท้ำาหนา้ทีป่ระธานสภาและดำาเนนิ
การประชมุตามระเบยีบวาระ ผมขอเรยีนเชญิทา่น
นายอำาเภอ ทา่นเทเวศร ์มศีร ีกลา่วใหโ้อวาท 
กราบเรยีนเชญิครับ

น�ยเทเวศร ์มศีร ีน�ยอำ�เภอฯ ผมขอแสดงความยนิดกีบัทา่น
ประธานสภาเทศบาล ทีส่มาชกิไดไ้วว้างใจเลอืก
ทา่นทำาหนา้ทีป่ระธานสภา กอ่นปฏบิตัหินา้ที ่ทกุ
ทา่นไดป้ฏญิาณตนอยากใหท้กุทา่นทำาหนา้ที่
ตามคำาปฏญิาณอยา่งเครง่ครัด ทำาดว้ยใจซือ่สตัย์
สจุรติ ยดึประโยชนพ์ีน่อ้งประชาชนเป็นสำาคญั 
พวกเราทกุคนเป็นตวัแทน ทีพ่ีน่อ้งประชาชน
เลอืกใหเ้ขา้มาสูส่ภา ขอใหป้ฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ต็มที่
เต็มความสามารถ แลว้ปรางคก์ูจ่ะไดรั้บการ
พัฒนาใหเ้จรญิกา้วหนา้ ในการทำางานตอ้งมกีาร
ประสาน รับรูรั้บฟังปัญหาและนำาเขา้สูส่ภา เรือ่ง
ความรักความสามัคค ีเป็นเรือ่งสำาคญั ขอให ้
ทำางนโดยยดึพีน่อ้งประชาชนเป็นหลกั ในวาระ ๔
ปี นี ้ผมเชือ่วา่เทศบาลปรางคก์ูจ่ะไดรั้บการ
ปรับปรงุและพัฒนาใหเ้จรญิกา้วหนา้เป็นอยา่ง
มากแน่นนอน มอีะไรใหน้ายอำาเภอสนับสนุน ผม
ยนิดเีป็นอยา่งยิง่ ขอขอบคณุทกุทา่น และขอ
ฝากเรือ่งดแูลประโยชนส์ขุของพีน่อ้งเป็นสำาคญั 
ขอบคณุครับ

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ ขอบคณุทา่นนายอำาเภอปรางคก์ู ่ตอ่
ไปผมจะอา่นคำาสัง่จังหวดัศรสีะเกษ เรือ่ง แตง่ตัง้
ประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ตามทีน่าย
อำาเภอปรางคก์ู ่ปฏบิตัริาชการทนผูว้า่ราชการ
จังหวดัศรสีะเกษไดม้ปีระกาศจังหวดั
ศรสีะเกษ เรยีกประชมุสภาเทศบาลครัง้แรก ใน
วนัที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชมุสภา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่เพือ่ใหท้ีป่ระชมุสภา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่เลอืกประธานสภา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ูแ่ละรองประธานสภา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ซ ึง่สภาเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่ไดม้มีตเิลอืกนายเทพธนกลุ  จันทรสาร 



เป็นประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่นัน้ 
อาศยัอำานาจตามความในมาตรา๒๐ มาตรา 
๒๔วรรคสอง แหง่พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ.
๒๕๖๒ ขอ้ ๙ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกบัคำาสัง่จังหวดัศรสีะเกษ ที ่
๔๙๙๙/๒๕๖๒ ลงวนัที ่๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เรือ่ง การมอบอำานาจใหป้ฏบิตัริาชการแทนผูว้า่
ราชการจังหวดั ในผนวก จ การมอบอำานาจใหน้า
ยำาเอปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ราชการจังหวดัรสีะ
เกษ และมตสิภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ในคราว
ประชมุสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูค่รัง้แรก เมือ่
วนัที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จงึแตง่ตัง้ใหน้าย
เทพธนกลุ จันทรสาร เป็นประธนสภาเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ู ่อำาเภอปรางคก์ู ่จังหวดัศรสีะเกษ 
ทัง้นี ้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป สัง่ ณ วนัที ่๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเทเวศร ์ มศีร ีนาย
อำาเภอปรางคก์ู ่ปฏบิตัริาชการแทน ผูว้า่ราชการ
จังหวดัศระเกษ ตอ่ไปขอเรยีนเชญิทา่นประธาน
สภาทำาหนา้ทีด่ำาเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ 
ขอเรยีนเชญิครับ

ประธ�นฯ เรยีนทา่นนายอำาเภอปรางคก์ู ่ทา่นทอ้งถิน่อำาเภอ
ปรางคก์ู ่ทา่นนายกเทศมนตร ีทา่นรองนายก 
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิ
และพนักงานเจา้หนา้ทีท่กุทา่น ผมตอ้งขอ
ขอบคณุสมาชกิ ทีไ่วว้างใจเลอืกผมเขา้มาทำา
หนา้ทีป่ระธานสภาเทศบาล ตอ่ไปผมขอเขา้สู่
ระเบยีบวาระที ่๒

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ระเบยีบว�ระที ่๒ เรือ่ง เลอืกรองประธ�นสภ�เทศบ�ลตำ�บล
ปร�งคก์ู่

ประธ�นฯ ในระเบยีบวาระที ่๒ จะเป็นการเลอืกรองประธาน
สภาเทศบาล ผมใหส้มาชกิทกุทา่นเสนอชือ่ผูท้ี่
ทา่นเห็นสมควร โดยการยกมอืขึน้แลว้เสนอชือ่ 



ซึง่จะเสนอชือ่ไดท้า่นละหนึง่ชือ่หนึง่ครัง้ และให ้
มผีูรั้บรองสองคน เชญิ ส.ท.จรัสพงษ์  มว่งออ่น 
ครับ

น�ยจรสัพงษ ์ มว่งออ่น เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ 
และสมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิผมนาย
จรัสพงษ มว่งออ่น ขอเสนอ น�ยปรชี� เหล�่ด ี
ครับ
ผูร้บัรอง ๑.น�ยแดง จนัทอง  ๒.น�งส�วสริ ิ
เรยีม  อสพิงษ์

ประธ�นฯ ขอบคณุครับ มทีา่นใดจะเสนออกีไหมครับ ถา้
ไมม่สีมาชกิทา่นใดเสนอชือ่อกี ขอเชญิทา่นปลดั
ครับ

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สำาหรับการเสนอชือ่เพือ่เลอืกรองประธาน
สภาเทศบาล หากมกีารเสนอชือ่เทา่จำานวนทีจ่ะ
เลอืก คอืหนึง่ทา่น เทา่กบัวา่ ผูถ้กูเสนอชือ่ไดรั้บ
เลอืกเป็นรองประธานสภา โดยทีไ่มต่อ้งมกีารลง
คะแนนครับ สำาหรับบทบาทหนา้ทีข่องรอง
ประธานสภา มหีนา้ทีช่ว่ยชว่ยประธานสภาทอ้ง
ถิน่ในกจิการอนัเป็นำานาจหนา้ทีข่องประธานสภา
ทอ้งถิน่ หรอืปฏบิตักิารตามทีป่ระธานสภาทอ้ง
ถิน่มอบหมาย ในกรณีไมม่ปีระธานสภาทอ้งถิน่ 
หรอืมแีตไ่มอ่ยู ่หรอือยูแ่ตไ่มส่ามารถปฏบิตัหินา
ทีไ่ด ้ใหร้องประธานสภาทอ้งถิน่เป็นผูป้ฏบิตั ิ
หนา้ทีแ่ทนประธานสภาทอ้งถิน่ โดยใหน้ำาความ
ในขอ้ ๒๖ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั ถา้ไมม่สีมาชกิทา่นใดเสนอ
ชือ่อกีเป็นอนัวา่ ส.ท.ปรชี�  เหล�่ด ีไดรั้บ
เลอืกเป็นรงประธานสภาเทศบาลนะครับ

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๓ 



ระเบยีบว�ระที ่    3  เร ือ่ง เลอืกเลข�นกุ�รสภ�เทศบ�ลตำ�บล
ปร�งคก์ู่

ประธ�นฯ เชญิทา่นปลดัชีแ้จงเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่อง
เลขานุการสภา ใหส้มาชกิและทีป่ระชมุไดรั้บ
ทราบครับ

น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ และสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิสำาหรับตำาแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาล ใหส้ภาทอ้งถิน่เลอืก
เลขานุการสภาทอ้งถิน่แทนตำาแหน่งทีว่า่งในการ
ประชมุสภาทอ้งถิน่ทีม่ขี ึน้ในคราวแรกนับแตว่นัที่
ตำาแหน่งวา่งลง ซึง่เราจะทำาการเลอืกในวนันี ้
โดยใหส้ภาทอ้งถิน่เลอืกพนักงานหรอืขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ 
หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่นัน้คนหนึง่ เป็น
เลขานุการสภาทอ้งถิน่ ทัง้นีใ้หค้ำานงึถงึความรู ้
ความสามารถอนัเป็นประโยชนต์อ่สภาทอ้งถิน่ 
ซึง่บทบาทหนา้ทีข่องเลขานุการสภาทอ้งถิน่
มหีนา้ที ่แจง้นัดประชมุสภาทอ้งถิน่ตามคำาสัง่ของ
ประธานสภาทอ้งถิน่ ชีแ้จงกฎหมาย ระเบยีบขอ้
บงัคบั ประกาศ คำาสัง่ หนังสอืสัง่การ หรอื
แนวทางปฏบิตัซิ ึง่เกีย่วขอ้งกบักจิการขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ่ทีป่ระชมุสภาทอ้งถิน่ จัด
ทำารายงานการประชมุสภาทอ้งถิน่ ซ ึง่หนา้ที่
หลกัๆก็ตามที ่สว่นบทบาทหนา้ทีโ่ดยละเอยีด 
สมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่นสามารถดไูดจ้าก
เอกสาร ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้
บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามทีไ่ด ้
แจกใหท้กุทา่นไปแลว้ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั ทีป่ระชมุก็ไดท้ราบบทบาท
หนา้ทีข่องเลขานุการสภาเทศบาลแลว้ วา่มหีนา้
ทีอ่ะไรบา้ง ซึง่การเสนอชือ่นัน้ ทา่นปลดัก็ได ้
ชีแ้จงแลว้วา่ สามารถชือ่ชือ่สมาชกิสภาเทศบาล
ก็ได ้หรอืจะเสนอชือ่พนักงานขา้ราชการก็ได ้ที่
ผา่นมานัน้ ตำาแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลก็คอื
ทา่นปลดั ซึง่ทา่นเป็นขา้ราชการถอืวา่ทา่นเป็นผู ้



ทีม่คีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระเบยีบขอ้หมาย
เป็นอยา่งด ีสามารถทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีใ่นตำาแหน่ง
นีไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม มทีา่นใดสงสยัทีจ่ะสอบถาม
หรอืไมค่รับ เชญิ ส.ท.วทิยา 
ไชยปัญญา ครับ

น�ยวทิย� ไชยปญัญ� สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิผม
อยากทราบวา่ นอกจากทา่นปลดัแลว้ เราจะ
สามารถเสนอใครไดบ้า้ง เสนอสมาชกิ หรอื
พนักงานเจา้หนา้ทีไ่ดห้รอืไมค่รับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.วทิยา ไชยปัญญา ตามทีท่า่นปลดั
ไดช้ีแ้จงเมือ่สกัครู ่สามารถเสนอชือ่สมาชกิสภา
เทศบาล หรอืพนักงานเทศบาลก็ได ้โดยใหค้ำานงึ
ถงึความรูค้วามสามารถอนัจะนำามาซึง่ประโยชน์
ตอ่สภาทอ้งถิน่ได ้น่ันก็คอืตอ้งรูแ้ละเขา้ใจเรือ่ง
ระเบยีบขอ้กฎหมายพอสมควร มทีา่นใดจะ
สอบถามอะไรอกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมจะให ้
สมาชกิสภาเทศบาลเสนอชือ่ผูท้ีจ่ะรับเลอืกเป็น
เลขานุการสภาเทศบาล เชญิ ส.ท.สริเิรยีม  อสิ
พงษ์ เชญิครับ

น�งส�วสริเิรยีม อสพิงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัินขอ
เสนอ นายสรุศกัดิ ์สมิาขนัธ ์ปลดัเทศบาล เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สริเิรยีม  อสพิงษ์ มทีา่นใดจะเสนอ
อกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่เีป็นอนัวา่ ทา่นปลดัไดรั้บ
เลอืกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๔  

ระเบยีบว�ระที ่  4 เร ือ่ง ก�รคดัเลอืกคณะกรรมก�รตรวจ
ร�ยง�นก�รประชุม

ประธ�นฯ เชญิทา่นปลดัครับ
น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ สมาชกิผูท้รงเกยีรต ิสำาหรับคณะ



กรรมการตรวจรายงานการประชมุ ภายใตข้อ้
กฎหมาย ใหม้ไีดไ้มก่วา่สามคนและไมเ่กนิเจ็ด
คน สมาชกิสภาเทศบาลสามารถเสนอชือ่ไดท้า่น
ละหนึง่คนและใหม้ผีูรั้บรองสองคน หากการ
เสนอชือ่มเีทา่จำานวนทีจ่ะเลอืก ก็เป็นอนัวา่ ผูท้ี่
ไดรั้บเสนอชือ่ ไดรั้บเลอืกเป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชมุโดยไมต่อ้งมกีารลงคะแนนแต่
อยา่งใด ซึง่ทา่นประธานสภาจะตอ้งถามมตทิี่
ประชมุกอ่นวา่ ทีป่ระชมุเห็นควรเลอืกกรรมการ
ตรวจรายงานการประชมุจำานวนกีค่น ตามทีผ่ม
แจง้ในเบือ้งตน้แลว้วา่ สามารถเลอืกไดไ้มน่อ้ย
กวา่สามคน และไมเ่กนิเจ็ดคน ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั ผมขอใหส้มาชกิสภาเสนอนะ
ครับ วา่จะเลอืกกรรมการกีค่น ๓  คน ๕  คน 
หรอื  ๗  คน เชญิ ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง ครับ

น�งสภุ�พร  เรยีงทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ สมาชกิผูท้รงเกยีรต ิดฉัินขอเสนอให ้
เลอืกกรรมการตรวจรายงานการประชมุ จำานวน ๓
คน คะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง เชญิ 
ส.ท.วทิยา  ไชยปัญญา ครับ

น�ยวทิย�  ไชยปญัญ� สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธนสภาเทศบาลที่
เคารพ และสมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิผม
อยากทราบวา่ บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชมุ มหีนา้ทีอ่ไรบา้งครับ

ประธ�นฯ เชญิทา่นปลดัครับ
น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิสำาหรับ
บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชมุ ก็คอืมหีนา้ทีต่รวจรายงานการประชมุ 
ในคราวทีม่กีารประชมุสภาเทศบาลสมยัสามัญ 
และสมัยวสิามัญ ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั มทีา่นใดสงสยัจะสอบถามอกี
หรอืไม ่หรอืมสีมาชกิทา่นใดจะเสนอตอ่จาก 
ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง ทา่นไดเ้สนอใหเ้ลอืก
กรรมการตรวจรายงานการประชมุ จำานวน  ๓  คน



สมาชกิทา่นจะเสนอเป็นอยา่งอืน่หรอืไมค่รับ ถา้
ไมม่ทีา่นใดเสนอ เป็นอนัวา่ เราจะเลอืกกรรมการ
ตรวจรายงานการประชมุทัง้หมด ๓ คน เชญิ
สมาชกิเสนอชือ่ และขอผูรั้บรอง ๒ คน เชญิ 
ส.ท.สริเิรยีม  อสพิงษ์  ครับ

น�งส�วสริเิรยีม  อสพิงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัินขอ
เสนอ น�ยประวทิย ์ จนัทะวงษ ์คะ่
ผูร้บัรอง ๑. น�ยปรชี�  เหล�่ดี

๒.น�งสภุ�พร  เรยีงทอง
ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.รัชนี  แหวนวงษ์ ครับ
น�งรชัน ี แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัินขอ
เสนอ น�งสภุ�พร  เรยีงทอง คะ่
ผูร้บัรอง ๑.น�งส�วสริเิรยีม  อสพิงษ ์  
๒.น�งไสว  บญุหอม

ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.สนิ  แหวนวงษ์ ครับ
น�งสนิ  แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัินขอ
เสนอ น�ยจรสัพงษ ์ มว่งออ่น คะ่
ผูร้บัรอง ๑.น�ยประวทิย ์ จนัทะวงษ ์ 
๒.น�ยแดง   จนัทอง

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สนิ  แหวนวงษ์ ครับ มทีา่นใดจะ
เสนออกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่สีมาชกิทา่นใดเสนอ
ชือ่อกี เป็นอนัวา่ ผูท้ีถ่กูเสนอชือ่ทัง้ ๓ ทา่น ได ้
รับเลอืกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชมุสภา ซึง่ไดแ้ก ่๑. ส.ท.ประวทิย ์ จันทะ
วงษ์   ๒.ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง และ 
๓.ส.ท.จรัสพงษ์  มว่งออ่น เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ 
จันทะวงษ์ ครับ 

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

น�ยประวทิย ์ จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
ผมขอเสนอใหพั้กการประชมุสกั ๑๐ นาทคีรับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ ผมขอพักการ
ประชมุ ๑๐ นาทคีรับ หลงัจากนี ้เราจะมาประชมุ



ในระเบยีบวาระที ่๕ พักการประชมุครับ เชญิ
สมาชกิทกุทา่นเขา้หอ้งประชมุครับ หลงัจากเรา
พักการประชมุ ๑๐ นาท ีตอ่ไปผมขอเขา้สู่
ระเบยีบวาระที ่๕    

ระเบยีบว�ระที ่๕ เรือ่ง  กำ�หนดสมยัประชุมส�มญัประจำ�ปี 
กำ�หนดวนัเร ิม่ประชุมส�มญั
ประจำ�ปี และกำ�หนดวนัเร ิม่ประชุมส�มญั
ประจำ�ปีสมยัแรกของปีถดัไป

ประธ�นฯ เชญิทา่นปลดัไดช้ีแ้จงรายละเอยีดใน
ระเบยีบวาระนีใ้หท้ีป่ระชมุทราบ เชญิครับ

น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรตสิำาหรับ
การประชมุสภาเทศบาล จะม ี๒ ประเภท คอืการ
ประชมุสามัญ และ การประชมุวสิามัญ สำาหรับ
การกำาหนดสมัยประชมุสามัญประจำาปี ระยะเวลา
และวนัเริม่ตอ้นประชมุสมัยประชมุสามัญประจำาปี 
ของแตล่ะสมัยในปีนัน้ วนัเริม่สมัยประชมุสามัญ
ประจำาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชมุสามัญประจำาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให ้
ทา่นประธานสภาเทศบาลนำาปรกึษาในทีป่ระชมุ
สามัญสมัยแรกของแตล่ะปี ซ ึง่ในวนันี ้เรา
สามารถกำาหนดสมัยประชมุสามัญ คอื กำาหนด
สมัยประชมุสามัญประจำาปี ๔ สมัย และกำาหนด
สมัยประชมุสามัญสมัยแรกประจำาปี ๒๕๖๕ 
ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั เชญิสมาชกิรว่มกนักำาหนด
สมัยประชมุนะครับ เราจะกำาหนดสมัยประชมุ
สามัญประจำาปีสีส่มัยกอ่น เชญิ ส.ท.วทิยา  ไชย
ปัญญา ครับ

น�ยวทิย� ไชยปญัญ� สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิผม
อยากใหท้า่นประธานสภาเทศบาล ไดช้ ีแ้จงให ้
สมาชกิไดท้ราบพอเป็นแนวทาง เพือ่ใหส้มาชกิ
ไดเ้ขา้ใจ ซึง่ผมเชือ่วา่หลายทา่น รวมทัง้ตวัผม
เอง อาจจะยงัไมเ่ขา้ใจเกีย่วกบัการกำาหนดสมัย



ประชมุ ขอใหท้า่นประธานไดช้ีแ้จงแนวทางดว้ย
ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่น ส.ท.วทิยา ไชยปัญญา เชญิทา่น
ปลดัครับ

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิ
สำาหรับการกำาหนดสมัยประชมุสามัญ ในระเบยีบ
กฎหมายกำาหนดไวใ้หส้มัยประชมุสามัญมสีีส่มัย 
ซึง่กฎหมายบอกแคว่า่ กำาหนดวนัเริม่ น่ันก็คอืแค่
กำาหนดวนัเริม่สมัยประชมุ และในแตล่ะสมัย
ประชมุ จะมกีำาหนด ๓๐ วนั ซึง่ในรายละเอยีดที่
วา่ ในแตล่ะสมัยจะประชมุวนัทีเ่ทา่ไหรนั่น้ เราจะ
ยังไมไ่ดก้ำาหนดเจาะลกึลงไปตรงนัน้ และในวนันี้
เราก็จะกำาหนดสมัยประชมุของปี ๒๕๖๕ ไวด้ว้ย
น่ันก็คอืสมัยแรกของปี ๒๕๖๕  เราจะเปลีย่นเป็น
อยา่งอืน่ไมไ่ด ้ซ ึง่ในการกำาหนดสมัยประชมุ
แตล่ะสมยันัน้ ผมขอแทรกความจำาเป็นลงไปใน
สมัยดว้ย การประชมุสภาครัง้แรกของเราก็ประชมุ
แลว้ในเดอืน เพราะฉะนัน้ เราจะกำาหนดสมัย
ประชมุสมัยแรก ในเดอืนถัดไปคอืเดอืน มถินุายน
อาจะเป็นพรุง่นีก็้ได ้แคว่นัเริม่ครับ พรุง่นีว้นัที ่๖ 
บวกไปอกี ๓๐ วนั คอื วนัที ่๔  มถินุายน ในการ
กำาหนดไมไ่ดบ้อกวา่ใหก้ำาหนดวนัสดุทา้ย เพราะ
ฉะนัน้ เรากำาหนดสมัยประชมุแตล่ะสมัย เริม่วนั
ไหนก็บวกไปอกี ๓๐ วนั คอืนับจากวนัทีเ่ราเริม่
กำาหนดไปอกี ๓๐ วนั และความจำาเป็นในสมัยที ่
๒ ก็คอืเรือ่งของงบประมาณ ตอ้งเอางบประมาณ
เขา้สภาภายในวนัที ่๑๕ สงิหาคม เพราะฉะนัน้
สมัยประชมุก็จะถกูบงัคบัใหก้ำาหนดในเดอืน
สงิหาคม และความจำาเป็นในสมยัที ่๓ ก็จะเป็น
ของเรือ่งการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล ซึง่ก็จะ
กำาหนดในเดอืนกนัยายน และสมัยที ่๔ เป็นเรือ่ง
ของการรายงานผลการปฏบิตังิาน กำาหนดใน
เดอืนธันวาคม ซึง่เหตผุลความจำาเป็นก็จะ
ประมาณนีค้รับ และสำาหรับการกำาหนดสมัย
ประชมุสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๕ ก็กำาหนด



ไดเ้ลย คอื เดอืนกมุภาพันธ ์ปี ๒๕๖๕ ขอบคณุ
ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั ทีไ่ดช้ ีแ้จงแนวทางเหตผุล
ความจำาเป็นสำาหรับการกำาหนดสมัยประชมุ มี
สมาชกิทา่นใดจะเสนอะไรหรอืไมค่รับ เชญิ 
ส.ท.วทิยา  ไชยปัญญา ครับ

น�ยวทิย�  ไชยปญัญ� สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิผมขอเสนอวา่
สมัยประชมุสามัญ สมยัที ่๑ เสนอเป็นอาทติย์
หนา้ สว่นกำาหนดวนันัน้ ใหท้า่นประธานเป็นผู ้
กำาหนด ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.วทิยา  ไชยปัญญา ตามทีท่า่น
ปลดัไดช้ีแ้จงแนวทางและเหตผุลความจำาเป็น 
ผมเห็นวา่ควรกำาหนดสมัยประชมุสามัย สมยัที ่๑ 
ใหเ้ริม่นับจากวนัพรุง่นี ้คอืวนัที ่๖ พฤษภาคม  
ซึง่ก็จะไดก้ำาหนด ดงันี ้    
สมัยประชมุสามัญ สมยัที ่๑ วนัที ่๖ พฤษภาคม 

กำาหนด ๓๐ วนั  
สมัยประชมุสามัญสมัยที ่๒ เริม่วนัที ่๑ 
กรกฎาคม กำาหนด ๓๐วนั
สมัยประชมุสามัญ สมัยที ่๓ เริม่วนัที ่๑ สงิหาคม

กำาหนด ๓๐ วนั
สมัยประชมุสามัญ สมัยที ่๔ เริม่วนัที ่๑ ธันวาคม
กำาหนด ๓๐ วนั 
สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัการกำาหนดสมัย
ประชมุสามัญ ประจำาปี ๒๕๖๔ ตามทีผ่มไดก้ลา่ว
มา กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ ตอ่ไปเป็นการกำาหนดสมัยประชมุสามัญ สมัยแรก
ประจำาปี ๒๕๖๕ คอื เริม่วนัที ่๑ กมุภาพันธ ์
๒๕๖๕ สมาชกิสภาเทศบาลทา่นใดเห็นดว้ย 
กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระ ที ่๖



ระเบยีบว�ระที ่  ๖  เรือ่ง อืน่ๆ

ประธ�นฯ ในระเบยีบวาระนี ้มสีมาชกิสภาเทศบาลทา่นใด
จะเสนออะไรหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมขอกราบ
เรยีนเชญิทา่นนายอำาเภอปรางคก์ู ่ไดก้บัที่
ประชมุ เชญิครับ

น�ยเทเวศร ์มศีร ีน�ยอำ�เภอฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล ตอ้ง
ขอขอบคณุทา่นประธานสภา ทา่นนายก
เทศมนตร ีทา่นสมาชกิสภาเทศบาล คณะผู ้
บรหิาร ผมขอฝากสมาชกิสภาเทศบาลทัง้ ๑๒ 
ทา่น บางทตีามทีอ่าจารยว์ทิยา ไชยปัญญา ทา่น
พดูน่ันคอื เราทกุคนยังใหม ่อาจจะยังไมเ่ขา้ใจ
ในระเบยีบขอ้กฎหมายเทา่ทีค่วร ผมฝากทา่น
ปลดัดว้ยเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ตอ่ไปหากเราเขา้ใจ ก็
จะทำาใหก้ารประชมุสภาเทศบาลเป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย เชน่ การกำาหนดสมัยประชมุ
สามัญ สมัยที ่๑ ปี ๒๕๖๔ คอืเริม่วนัพรุง่นีไ้มเ่กนิ
๓๐ วนั ขอบคณุทกุทา่นทีศ่กึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบั
ระเบยีบ ขอบคณุอาจารยว์ทิยา  ไชยปัญญาที่
ถามเพือ่พวกเรา ทีส่ำาคญัหากวา่เราประชมุเร็ว 
นายกก็จะไดแ้ถลงนโยบายและจะไดท้ำางาน งาน
ทกุอยา่งก็จะเดนิไปได ้ขอฝากทกุทา่นดว้ย เชญิ
ทา่นประธานตอ่ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายอำาเภอ ทา่นเทเวศร ์ มศีร ีที่
ทา่นไดม้ารว่มประชมุสภาเทศบาลครัง้แรกในวนั
นี ้ผมขอเชญิทา่นทอ้งถิน่อำาเภอปรางคก์ู ่ได ้
กลา่วตอ่ทีป่ระชมุ เชญิครับ

ทอ้งถิน่อำ�เภอฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล ทา่นนายอำาเภอ 
ทา่นนายก ทา่นรองนายก ทา่นปลดั และสมาชกิ
สภาเทศบาล ตอ้งขอแสดงความยนิดกีบัทา่น
ประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล ทา่น
รองนายก และทา่นเลขานุการนายกเทศมนตร ี
อาจจะยงัจำาชือ่ทกุทา่นไมไ่ดห้มด ยนิดทีีท่า่นได ้
มโีอกาสมารับใชพ้ีน่อ้งประชาชน การประชมุใน
วนันีเ้ป็นการประชมุครัง้ และเป็นวนัแรก อาจ
ตะกกุตะกกั แตท่กุทา่นสามารถเรยีนรูไ้ด ้ฝาก
เทศบาลเรือ่งระเบยีบขอ้กฎหมาย หากถา่ย



เอกสารแจกสมาชกิทกุทา่นก็จะเป็นการด ีวนันี้
ยนิดทีีไ่ดร้ว่มงานกบัทกุทา่น ระยะเวลา ๔ ปี หวงั
วา่เราคงไดร้ว่มงานกนั ขอบคณุคะ่ 

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นทอ้งถิน่อำาเภอ มทีา่นใดจะเสนอ
อะไรอกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมตอ้งขอขอบคณุ
สมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่น ขอบคณุทา่นนาย
อำาเภอ ทา่นทอ้งถิน่อำาเภอ ขอบคณุทา่นนายก 
คณะผูบ้รหิาร ทา่นปลดั พนักงานเจา้หนา้ทีท่กุ
คน ทีส่ละเวลามารว่มประชมุในวนันี ้ผมขอปิด
ประชมุครับ

                             ปิดประชุมเวล�    1 ๑.๒๐   น.

(ลงชือ่) ผูจ้ดบนัทกึรายงาน
การประชมุ
         (นางวราภรณ์   แหวนวงษ์)

                                             ผูช้ว่ยนักจัดการงานทะเบยีนและ
บตัร

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายการการประชมุ
        (นางวไิลวรรณ   ทองละมลุ)
            นักบรหิารงานทั่วไป  

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
          (นายสรุศกัดิ ์  สมิาขนัธ)์
        ปลดัเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
         (นายประวทิย ์  จันทะวงษ์)



 ประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

คณะกรรมการสามัญไดต้รวจบนัทกึรายงานการประชมุเมือ่วนัที ่ ๕
พฤษภาคม  ๒๕๖๔  แลว้ถกูตอ้ง

(ลงชือ่)                                 (ลงชือ่)                                 (ล
งชือ่)
         (นายประวทิย ์  จันทะวงษ์)         (นางสภุาพร    เรยีงทอง)
(นายจรสิพงษ์   มว่งออ่น)
      ประธานคณะกรรมการสามัญฯ             กรรมการสามัญฯ

กรรมการสามัญฯ
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