
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ครั้งแรก 
เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   

ผูมาประชุม 

๑. นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๒. นายคูณ ปกคําไทย   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๓. นายสุดใจ วงศขุมดิน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๔. นายปรีชา ภูมินา   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๕. นางเน็ง นามวงค   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๖. นายเปร บุญเฮา   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๗. นางจรีพร เก้ือทาน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๘. นายพิชัย วงศพรหมศิลป  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๙. นายสะเวียง ศรีสวัสดิ ์   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๐. นายบุญชู ธรรมสาร   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๑. นายใบ เอ่ียมสอาด   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๒. นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายพนม เทียนทอง   ตําแหนง ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) 
๒. นางสาวยศสุดา สุขเปง   ตําแหนง ทองถ่ินอําเภอบานกรวด 
๓. นางวิไลวรรณ นานรัมย  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๔. นายอรรถ ปกคําไทย   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
๕. นายสมบัติ  ดีลอม   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
๖. นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  ตําแหนง เลขานุการนายกฯ 
๗. นายศรชัย ศรีตัมภวา   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๘. พันจาเอกอนุชา อารีรัมย  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
๙. นางสาวณัฏฐณิชา ปาสานะตัง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
๑๐. นายยงยุทธ เชือกรัมย  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
๑๑. นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๑๒. นางภิญญาพัชญ สงนวน  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๓. นางฉัตรชญา คํายา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๔. นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตําแหนง นิติกรชํานาญการ 
๑๕. นางวนิดา พลอยยอด   ตําแหนง นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ 
๑๖. นางกมลทิพย ธรรมรักษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๗. นางเรณู เชียงรัมย   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาการ 
 
 

 

/เริ่มประชุม... 

 



๒ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
     ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID ๑๙) มีความรุนแรงขยายวงกวางมากขึ้น และมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
ในตําบลบึงเจริญ และปลัดเทศบาลอยูในกลุมของการเฝาระวัง จึงไมสามารถ
เขารวมการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกได ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรอง
ปลัดเทศบาลเขารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงเสนอใหมีการ
แตงตั้งเลขานุการสภาชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึง
เจริญ ครั้งแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ขอ ๗ ประกอบกับ ขอ ๑๕(๒) 

นายบุญชู ธรรมสาร   เสนอ พันจาเอกอนุชา อารีรัมย ตําแหนง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  หนาที่ เลขานุการสภาชั่วคราว 

นางจุรีพร เก้ือทาน   นางจุรีพร เก้ือทาน รับรองคนที่ ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ รับรองคนท่ี ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒     

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลวกระผมขอเรียนเชิญ นายพนม เทียนทอง  
เลขานุการสภาชั่วคราว   เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน นายอําเภอบาน 

กรวด ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ไดกรุณา จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  เสร็จแลวประจําที่โตะประจําตําแหนง เรียนเชิญครับ 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย    ประกาศจังหวัดบุรีรัมย 
เลขานุการสภาชั่วคราว  เรื่อง กําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญมาประชุมสภาเทศบาลตําบล 

บึงเจริญ ครั้งแรก 
ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล โดยประธานกรรมการการเลือกตั้งไดลงนามใน
ประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาวแลว ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  

อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ 
๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบคําสั่งจังหวัดบุรีรัมย 
ที่ ๖๖๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอ ๒๔.๑๗ จึงกําหนดใหเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ มาประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ครั้ง
แรก ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 
/จึงประกาศ... 

 



๓ 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   นายพนม เทียนทอง 
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ )รักษาราชการแทน 
 นายอําเภอบานกรวด ปฏิบัติราชการแทน 
  ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   ในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญ นายอําเภอบานกรวด กลาวเปด 
เลขานุการสภาชั่วคราว ประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญครั้งแรก ขอเรียนเชิญครับ 

นายพนม เทียนทอง  ดวยพื้นท่ีตําบลบึงเจริญ พบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid ๒๐๑๙)  
นายอําเภอบานกรวด ประกอบกับมีผูที่ตองเฝาระวังจํานวนมาก เพื่อปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (covid ๒๐๑๙)  จึงกําหนดการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ ครั้งแรก ในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   ชี้แจงขอกฎหมาย เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ที่มอีายุสูงสุด (มากที่สุด)  
เลขานุการสภาชั่วคราว ซึ่งอยูในที่ประชุมเปนประธานสภาชั่วคราว 

ตามขอ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ในการประชุมสภาทองถิ่นตามขอ ๖ เมื่อผูวาราชการจังหวัดสําหรับ
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลเปดประชุมสภาทองถ่ินแลวใหปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราวโดยใหเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมี
อายุมากที่สุดซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่นคราวนั้นเปนประธานสภาทองถิ่น
ชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูมีอายุมากที่สุดไมรับเปนประธานสภา
ทองถ่ินชั่วคราว ใหเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุมากท่ีสุดรองลงมาตามลําดับ
ซึ่งอยูในประชุมสภาทองถิ่นคราวนั้นเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว เพ่ือทํา
หนาที่เปนประธานนําสมาชิกสภาทองถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายวาดวย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด และดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 

ในกรณีที่มีสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดมากกวาหนึ่งคน ใหใชวิธี
จับสลาก 

วิธีจับสลากเลือกประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว ใหผูวาราชการจังหวัด
สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล ดําเนินการใหคนที่มีอายุสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะ
ใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมได ใหผูวาราชการจังหวัด
หรือนายอําเภอจับสลากวา คนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทําบัตร
สลาก ชนิด สี และ ขนาดอยางเดียวกัน มีจํานวนเทากับจํานวนสมาชิกสภา 

 
 

/ทองถิ่น... 



๔ 
 

ทองถิ่นที่มีอายุสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดเปนประธานสภาทองถ่ิน
ชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดเปนประธานสภา
ทองถ่ินชั่วคราว” 

จากการตรวจสอบปรากฏวา นายพิชัย วงศพรหมศิลป สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบึงเจริญ เขต ๒  เปนผูมีอายุมากที่สุด ๖๙ ป จึงขอเรียนเชิญ 
นายพิชัย วงศพรหมศิลป เปนประธานสภาชั่วคราว เรียนเชิญครับ 

นายพิชัย วงศพรหมศิลป   ผม นายพิชัย วงศพรหมศลิป ไมขอรับครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย  คนที่มีอายุมากถัดไป คือ นายบุญชู ธรรมสาร สมาขิกสภาเขต ๒ อายุ  
เลขานุการสภาชั่วคราว  ๖๕ ป ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญชู ธรรมสาร   กลาวนําสมาชิกสภาเทศบาล  คาํกลาวปฏิญาณตน  
ประธานสภาชั่วคราว  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญทุกทาน กลาวคําปฏิญาณตน พรอม

เอยชื่อตนเองตามขาพเจา ดังนี้ ขาพเจา นาย, นาง, นางสาว.............................. 
“จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ังจะ
ซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่ เพื่อประโยชนของทองถิ่น” 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระ 
เลขานุการสภาชั่วคราว   เรียนเชิญทานประธานสภาชั่วคราว ไดดําเนินการประชุมตอไป เรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง กระทูถาม 
    - ไมมี – 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อทราบ 
    - ไมมี – 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง เพื่อพจิารณา 

5.1 การเลือกประธานสภาเทศบาล  

นายบุญชู ธรรมสาร      เชิญใหเลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงขอกฎหมาย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  

มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภา
คนหนึ่ง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภา
เทศบาล 

 
/ประธานสภา... 
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       ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจน 
ครบอายุของสภาเทศบาล 

มาตรา ๒๔ วรรคสอง “ ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภา
เทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบหาวัน นับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว และใหที่ประชุมเลือก
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ขอ 8 วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ินไว โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
แตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผู
ดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองได
เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวนและใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชือ่ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภา
ทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลาย
คน ใหเลือกใหมเฉพาะที่ไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหม 
ปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนน
สูงสุดเทากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มา
ใชบังคบัโดยอนุโลม 

ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนชวย
ตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานที่ประชุมดําเนินการใหผู ได
คะแนนสูงสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวาจะใหผูเปนผูจับสลากกอนหลัง หาก
ตกลงกันไมไดใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง 
แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวนเทากับ
จํานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปน
ประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียนขอความวา “ไมไดรับเลือก
เปนประธานสภาทองถ่ิน” 

ขอ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถิ่นในการประชุมสภาทองถิ่น
ครั้งแรก ตามขอ ๖ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณี 
ดําเนินการแตงตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาทองถิ่นแลวเสร็จ และให
ประธานสภาทองถ่ินที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมสภา
ทองถ่ินครั้งตอไป 

ขอ ๑๐ ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๒) สําหรับเทศบาล เมื่อผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภา

เทศบาล 
/ขอ ๑๔... 
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ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่นหรือ 
เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนง
ละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

ขอ ๓๙ การเสนอญัตติดวยวาจานั้น ใหนําความในขอ ๖๓ วรรคหนึ่ง 
มาใชบังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเชนวานี้ ใหกระทําโดยวิธียกมือขึ้นพน
ศรีษะ 

ขอ ๖๓ วรรคหนึ่ง สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใด
ตอที่ประชุมสภาทองถ่ินใหยกมือข้ึนพนศรีษะ เม่ือประธานสภาทองถิ่นอนุญาต
แลวจึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไวก็ไดและตองกลาวกับ
ประธานสภาทองถ่ิน 

นายบุญชู ธรรมสาร   ขอใหทานสมาชิกฯ เสนอชื่อผูที่ทานเห็นวามีความรู ความสามารถ  
ประธานสภาชั่วคราว  ความเสียสละที่เหมาะสมจะดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลโดยใหทาน

สมาชิกเสนอคนละ 1 ชื่อ และมีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน ยกมือพนศรีษะ ขอ
เชิญครับ 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ    ผม นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ เสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒    นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน เปนประธานสภาเทศบาลตําบลบึง
เจริญ 

นายบุญชู ธรรมสาร    ขอผูรับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาชั่วคราว 

นายปรีชา ภูมินา    นายปรีชา ภูมินา ยกมือขอรับรอง คนที่๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางจุรีพร เก้ือทาน เขต ๒   นางจุรีพร เก้ือทาน ยกมือขอรับรอง คนที่ ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร    มีทานใดเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม หากไมมีปรากฏวา มกีารเสนอชื่อเพียง 
ประธานสภาชั่วคราว      คนเดียว ใหถือวา นาย วิรยะ เอ้ือวิริยะโยธิน ไดรับเลือกเปนประธานสภา 
   เทศบาลตําบลบึงเจริญ ตามขอ ๑๔ หากที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

นายบุญชู ธรรมสาร    ขอพักการประชุม ๕ นาที เพ่ือใหนายอําเภอไดกรุณาลงนามแตงตั้ง 
รองประธานสภาชั่วคราว   ประธานสภาฯ ตอไป เชิญครับ 
     ............ พักการประชุม ๕ นาที ........................ 
นายบุญชู ธรรมสาร    ประธานสภาชั่วคราวพนจากตําแหนง  เมื่อประธานสภาฯ ไดรับ 
รองประธานสภาฯ ชั่วคราว แตงตั้งจาก นายอําเภอ   (ขอ 9 ของระเบียบระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 
   การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

โอกาสนี้ขอเรียนเชิญ ทานประธานสภา ไดกรุณาทําหนาที่ตอไปดวย เรียนเชิญ
ครับ 
 

/๕.๒ การเลือก... 
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   5.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ   

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   เชิญ เลขานุการฯ ชั่วคราว ไดชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาล 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   - เลขานุการฯ ชั่วคราว  ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภา 

ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
ขอ 11 กําหนดวา เมื่อมีประธานสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถิ่นเลือกรอง

ประธานสภาทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน.... 
วรรคสาม กําหนดวา ใหประธานสภาทองถ่ินรายงานผลการเลือกรอง

ประธานสภาทองถิ่น ตอผูวาราชการจังหวัด สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือเทศบาล ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก 

ขอ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาทองถิ่นใหนําความในขอ 8 มาใช
บังคับโดยอนุโลม   

 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    ขอใหทานสมาชิกฯ เสนอชื่อผูที่ทานเห็นวามีความรู ความสามารถ 
ประธานสภาเทศบาล  ความเสียสละที่เหมาะสมจะดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล โดยใหทาน

สมาชิกเสนอคนละ 1 ชื่อ และมีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน ขอเชิญครับ 

นายปรีชา ภูมินา    ผม นายปรีชา ภูมนิา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ เสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ นายเปร บุญเฮา เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    ขอผูรับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย    นายคูณ ปกคาํไทย ยกมือขอรับรอง คนที่๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายสุดใจ วงศขุมดิน    นายสุดใจ วงคขุมดิน ยกมือขอรับรอง คนที่ ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    มีทานใดเสนอชื่อเพ่ิมอีกหรือไม หากไมมีปรากฏวา มีการ 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอชื่อเพียงคนเดียว ใหถือวา นายเปร บุญเฮา ไดรับเลือกเปนรอง 

            ประธานสภา ทต.บึงเจริญ ตามขอ ๑๔ หากที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง –เสียง 

5.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
   
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    เชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภา 
เลขานุการสภาชั่วคราว  ทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 

/ขอ ๑๓... 
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       ขอ ๑๓ กําหนดวา วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหนําความใน 
ขอ ๘ มาใชบังคบัโดยอนุโลม  

     เมื่อสภาทองถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแลว ใหเลขานุการ 
สภาทองถิ่นชั่วคราวพนจากตําแหนง 

ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถิ่น 
หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง
ตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

ขอ ๑๘ ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นคนหนึ่ง เปน
เลขานุการสภาทองถ่ิน ทั้ งนี้ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปน
ประโยชนตอสภาทองถ่ิน 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ใหสมาชิกสภาเสนอคนละ ๑ ชื่อ และมีผูรับรองไมนอยกวา ๒ คน เชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 

นางเน็ง นามวงค    นางเน็ง นามวงค สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  นางสาวสุกัญญา พวงเพชร ตําแหนง นิติกร ชํานาญการ ใหไดรับเลือกเปน 
   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    ขอผูรับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเปร บุญเฮา    นายเปร บุญเฮา ยกมือขอรับรอง คนที่๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ    นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ ยกมือขอรับรอง คนที่ ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    มีทานใดเสนอชื่อเพ่ิมอีกหรือไม หากไมมีปรากฏวา 
ประธานสภาเทศบาล    มีการเสนอชื่อเพียงคนเดยีว ใหถือวา นางสาวสุกัญญา พวงเพชร ไดรับเลือก 
  เปนเลขานุการสภา เทศบาลตําบลบึงเจริญ ตามขอ ๑๔ หากที่ประชุม

เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง –  เสียง 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย    เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญไดทําหนาที่ตอไปเชิญครบั 
เลขานุการสภาชั่วคราว 

5.4 การกําหนดจํานวนสมัยสามัญประจําป วันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญ
และระยะเวลาของแตละสมัย  

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   เชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



๙ 
 

มาตรา ๒๔ ในปหนึ่งใหมีสมยัประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ 
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 

วรรคสอง สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหประธานสภา
ทองถ่ินเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  เลขานุการสภาทองถ่ิน และให
ประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมเก่ียวกับการ
ประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

ฯลฯ 
(๒) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญ

ประจําป แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับ
ใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมยัประชุมสามัญประจําปสมยัแรกของปถัดไปและมี
กําหนดก่ีวัน 

วรรคสอง การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

ขอ ๒๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวัน
เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปของป ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สรุปความเห็นของเลขานุการสภาเทศบาลชุดที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนงไปแลวนั้น ไดกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๔ ไววันที่ ๑ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๔  (๒๘ วัน) แตไมไดมีการประชุมสภา
เทศบาล เนื่องจาก กกต. ไดประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาล เมื่อ
วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  และ กกต. ประกาศผล เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
จึงไมสามารถเรียกประชุมสภาสมัย ๖๔ สมัยแรกตามที่สภาเทศบาลชุดเดิม
กําหนดไวได 

ดังนั้น สภาเทศบาลท่ีไดรับเลือกตั้งใหมจึงสามารถกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดทั้งสี่สมัย และวันเริ่มตนประชุมสมัย
สามัญดังกลาวได ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๒๔ มีวัตถุประสงคที่จะใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาเทศบาล
จํานวนสี่สมัยในหนึ่งป 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ใหที่ประชุมกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๔ ในแตละสมัย 
ประธานสภาเทศบาล  จะเริ่มเมื่อใด และจะกําหนดใหมีการประชุมสามัญสมัยละก่ีวันเชิญครับ 
 
 

/นายบุญชู... 



๑๐ 
 

นายบุญชู ธรรมสาร   ผม นายบุญชู ธรรมสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ - ระยะเวลาสมัยละ ๓๐ วัน 
   - สมัยประชุมสภาสามัญ  
   สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีกําหนดไมเกิน ๓๐  
   วัน (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
    สมัยที่ ๒  ในระหวางวันที่  ๑ – ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
    สมัยที่ ๓  ในระหวางวันที่  ๑ – ๓๐  ตุลาคม   ๒๕๖๔ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
    สมัยที่ ๔ ในระหวางวันที่  ๑ - ๓๐   ธันวาคม  ๒๕๖๔ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    มีทานใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ นายบุญชู ธรรมสาร สมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๒ เสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  -เสียง 

5.5 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ของปถัดไป รวมถึงวันเริ่มสมัย
ประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   เชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น  
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๒๑ กําหนดไววา วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปแรกของปถัดไป ใหประธานสภา
ทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนํา
ความในขอ ๑๑ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน   การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของป ๒๕๖๕ 
ประธานสภาเทศบาล   จะเริ่มเมื่อใด และจะกําหนดใหมีการประชุมสามัญสมัยละกี่วัน 
    ขอเชิญสมาชิกเสนอความเห็น การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 

ของป ๒๕๖๕  

นายบุญชู ธรรมสาร   ผม นายบุญชู ธรรมสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ กําหนด
สมาชิกสภาเทศบาล   ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ในวันที่ ๑  

กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มีกําหนด ๓๐ วัน 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   มีทานใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม หากเห็นดวย 
ประธานสภาเทศบาล  ตามที่เสนอ โปรดยกมือขึ้น พนศีรษะ 

มติท่ีประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  -เสียง 
    5.6 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   เชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

/นางสาว... 
 



๑๑ 
 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  

ขอ ๑๐๓  วรรคหนึ่งกําหนดวา “คณะกรรมการสภาทองถิ่น มี ๒ 
ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ด
คน” 

ขอ ๑๐๕ สรุปความไดวา ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภา
ทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการใน
หนาที่ของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

(๒)คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓)คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
ฯลฯ 
ขอ ๑๐๗ กําหนดวา “ภายใตบังคับ ขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ

สภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณีในกรณีที่สมาชิก
สภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา ๒ คน สวน
กรณีที่ผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองรับรองการเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไม
จํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ 
๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม”  

สรุป  ตามขอ ๑๐๓ ประกอบขอ ๑๐๕ กําหนดใหคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คนแตไมเกิน ๗ คน วิธีการเลือกตอง
ดําเนินการเลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๑ 
กอน จนถึงกรรมการตรวจรายงานการประชุมลําดับสุดทายที่สภากําหนด ถา
การเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนใดมีผูเสนอเพียงคนเดียว ผูนั้นก็
ไดเปนกรรมการตรวจรายงานการประชุมลําดับนั้น ตามขอ ๑๔  

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   เชิญที่ประชุมไดเสนอ จํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร    ผม นายบุญชู ธรรมสาร ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประชุม จํานวน ๕ คน 

นายวิริยะ เอื้อนายวิริยะโยธิน  ขอผูรับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย    นายคูณ ปกคาํไทย ยกมือขอรับรอง คนที่๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

/นายปรีชา... 



๑๒ 
 

 
นายปรีชา ภูมินา    นายปรีชา ภูมินา ยกมือขอรับรอง คนที่ ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน     มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมหากไมมีทานใดเสนอเพ่ิม 
ประธานสภาเทศบาล    ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจ 

รายงานการประชุม  จํานวน ๕ คน โปรดยืกมือขึ้นพนศรีษะ 

มติท่ีประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน       ตอไปเปนการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจ
ประธานสภาเทศบาล    รายงานการประชุม คนที่ ๑ ขอเชิญครับ   

นายบุญชู ธรรมสาร     -เรียนทานประธานสภา กระผม นายบุญชู  ธรรมสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอเสนอ นายพิชัย วงศพรหมศิลป เปนคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม คนที่ ๑ 

นายคูณ ปกคําไทย  -เรียนทานประธานสภา ผม นายคูณ ปกคําไทย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ ขอรับรอง นายพิชัย วงศพรหมศิลป เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  -เรียนทานประธานสภา ผม นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอรับรอง นายพิชัย วงศพรหมศิลป เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  -มีผูรับรอง ๒ ทาน ครบถวนถูกตอง มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ทานใดเสนอ คณะการการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ อีกหรือ

หรือไม หากไมมี ให ถือวา นายพิชัย วงศพรหมศิลป  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๒ ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่ ๑ 
          ตอไปเปนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ขอเชิญครับ 

นางเน็ง นามวงค     -เรียนทานประธานสภา ดิฉัน นางเน็ง นามวงค  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑  เสนอ นายบุญชู ธรรมสาร เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ 

นายพิชัย วงศพรหมศิลป  -เรียนทานประธานสภา ผม นายพิชัย วงศพรหมศิลป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ ขอรับรอง นายบุญชู ธรรมสาร เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  -เรียนทานประธานสภา ผม นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอรับรอง นายบุญชู ธรรมสาร เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ 
 

/นายวิริยะ... 



๑๓ 
 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  -มีผูรับรอง ๒ ทาน ครบถวนถูกตองมีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ทานใดเสนอ คณะการการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ อีกหรือ

หรือไม หากไมมี ใหถือวา นายบุญชู ธรรมสาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๒ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ 

                         ตอเปนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจ 
              รายงานการประชุมคนที่ ๓ ขอเชิญครับ  

นายปรีชา ภูมินา     -เรียนทานประธานสภา กระผม นายปรีชา ภูมินา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ขอเสนอ นางเน็ง นามวงค เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม ๓ 

นายใบ เอ่ียมสอาด  -เรียนทานประธานสภา ผม นายใบ เอ่ียมสอาด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒  ขอรับรอง นางเน็ง นามวงค เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  ๓ 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  -เรียนทานประธานสภา ผม นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอรับรอง นางเน็ ง นามวงค  เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  -มีผูรับรอง ๒ ทาน ครบถวนถูกตอง มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ทานใดเสนอ คณะการการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ อีกหรือ

หรือไม หากไมมี ใหถือวา นางเน็ง นามวงค สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
๑ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี ๓ 

                         ตอเปนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจ 
  รายงานการประชุมคนที่ ๔ ขอเชิญครับ  

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ    -เรียนทานประธานสภา กระผม นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอเสนอ นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์ เปนคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม คนที่ ๔ 

นายบุญชู ธรรมสาร  -เรียนทานประธานสภา ผม นายบุญชู  ธรรมสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒  ขอรับรอง นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์ เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๔ 

นายพิชัย วงคพรหมศิลป  -เรียนทานประธานสภา ผม นายพิชัย วงคพรหมศิลป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอรับรอง นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์ เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๔ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะ โยธิน  -มีผูรับรอง ๒ ทาน ครบถวนถูกตอง มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ทานใดเสนอ คณะการการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๔ อีกหรือ

หรือไม หากไมมี ใหถือวา นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๒ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๔ 

 
 

/ตอไปเปน... 



๑๔ 
 

                          
                         ตอไปเปนการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 
               ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๕ ขอเชิญครับ 

นายคูณ ปกคําไทย     -เรียนทานประธานสภา กระผม นายคูณ ปกคําไทย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ขอเสนอ นายปรีชา ภูมินา เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม คนที่ ๕ 

นางจุรีพร เก้ือทาน  -เรียนทานประธานสภา ดิฉัน นางจุรีพร เกื้อทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒  ขอรับรอง นายปรีชา ภูมินา เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๕ 

นายสุดใจ วงคขุมดิน  -เรียนทานประธานสภา ผม นายสุดใจ วงคขุมดิน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอรับรอง นายปรีชา ภูมินา เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๕ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  -มีผูรับรอง ๒ ทาน ครบถวนถูกตอง มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ทานใดเสนอ คณะการการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๕ อีกหรือ

หรือไม หากไมมี ใหถือวา นายปรีชา ภูมินา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
๑ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี ๕ 

    -มีผูเสนอผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการ 
  ตรวจรายงานการ ประชุมสภาเทศบาล  จํานวน ๕ คน  และมีผูรับรอง

ถูกตองตามระเบียบ  ถือวาสภาเทศบาล มีมติเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๕ คน 
คือ  

๑. นายพิชัย วงคพรหมศิลป 
๒. นายบุญชู ธรรมสาร 
๓. นางเน็ง นามวงค 

   ๔.  นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์ 
    ๕.  นายปรีชา ภูมินา 

ที่ประชุม   -เห็นชอบ ทั้ง ๕ ทาน ไดเลือกกันเองให ๑ ทาน เปนประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายปรีชา ภูมินา     -เสนอ นายบุญชู ธรรมสารเปนประธานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการฯ    ตรวจรายงานการประชุม       

คณะกรรมการฯ    -เห็นชอบ 

นายบุญชู ธรรมสาร     -เสนอ นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์ เปน เลขานุการ 
ประธานคณะกรรมการฯ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     

คณะกรรมการฯ     -เห็นชอบ 

 

/นายวิริยะ... 



๑๕ 
 

 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธนสภาเทศบาล   จํานวน ๕ คน คือ  

๑. นายบุญชู ธรรมสาร  ประธานกรรมการ 
๒. นายพิชัย วงคพรหมศิลป กรรมการ 
๓. นางเน็ง นามวงค  กรรมการ 
๔. นายปรีชา ภูมินา  กรรมการ 
๕. นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่อง อื่นๆ  

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน   มีทานเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  -ในเรื่องคาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
เลขานุการสภาเทศบาล  เงนิคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง 

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ขอ ๕ กําหนดให “กรรมการใน
คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาล ไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม
ครั้งละสองรอยหาสิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแตละคนใหไดรับเบี้ย
ประชุมเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกลาว การประชุมของ
คณะกรรมการในวันเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้งใหประธานกรรมการและ
กรรมการไดรับเบี้ยประชุมครั้งเดียว” 
 ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจรายงานแตละ
ครั้งขอใหบันทึกการประชุมของคณะกรรมการไวดวย 
 ประชาสัมพันธ การยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งของ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
บุรีรัมย แจงแผนการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจายใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหย่ืนบัญชีรายรับ
และรายจาย ตามวันที่กําหนด ภายใน ๙๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง (ภายใน ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๔) บึงเจริญกําหนดใหยื่นในวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีทานใด
ยังไมไดย่ืน ทานสามารถไปยื่นได แตดวยปจจุบันสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID ๑๙) มีความรุนแรงขยายวงกวาง
มากขึ้น และมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย ไดขอความรวมมือใหประชาชน อยูบาน 
หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ เปนเวลา ๑๔ วัน (ระหวางวันที่ ๔-๑๗ พฤษภาคม๒๕๖๔)
และขอใหสวนราชการ พิจารณาจัดใหมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work 
from home) ระยะเวลาใหเปนไปตามความเหมาะสม เพื่อปองกันการแพร 
 

/ระบาด... 



๑๖ 
 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๓) ลงวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย 
ชะลอการเดินทางไปยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง ในระหวางวันที่ 
๔- ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกไปกอน ซึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดบุรีรัมยจะแจงแผนการย่ืนบัญชีดังกลาวใหทราบอีกครั้ง กรณีผูสมัคร
ประสงคจะย่ืนบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งทางไปรษณียหรือ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส สามารถดําเนินการได หากผูสมัครทานใดมีความ
จําเปนที่จะตองเดินทางไปยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่ ๔-๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ก็สามารถกระทําได ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย ที่  ลต (บร) ๐๐๐๗/ว๑๕๔ ลงวันท่ี ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  ดวยสถานการณโควิดในตําบลบึงเจริญ มีผูติดเพ่ิมขึ้น ทําใหหลายทาน 
นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ตองถูกกักตัวเพราะถือวาอยูในกลุมเสี่ยงตองมีการเฝาระวัง สงผลใหการประชุม

สภาเทศบาลครั้งแรกเลื่อนออกไป และกอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ขอให
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ภายใน ๓๐ วันนับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ในวันนี้จึงขอยื่นเรื่องการแถลงนโยบายกอนเขา
รับหนาท่ีตอสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเปนการดวน ซึ่งในวันนี้สมาชิกสภา
เทศบาลเขารวมการประชุมครบทกุทาน 

นายบุญชู ธรรมสาร  การแกไขปญหาของคณะผูบริหารชุดใหม ขอใหเล็งเห็นปญหาความ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนจริงๆ 

นายคูณ ปกคําไทย  ขอใหเทศบาลชวยเหลือผูกักตัวและดานคัดกรองของหมูบาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

จุรีพร เก้ือทาน  ดานจุดตรวจคัดกรองโควิดของแตละหมูบาน สามารถใชเงนิกองทุนหมู 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บ าน เพื่ อสาธารณ ประโยชนหรือจัดกิ จกรรมในหมู บ านของตนที่ เป น

สาธารณประโยชนได ซี่งอยูที่การบริหารจัดการแตละหมูบาน  

นางวิไลวรรณ นานรัมย  เห็นดวยกับความเห็นของจุรีพร  
นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 

นายอรรถ ปกคําไทย  นายอําเภอบานกรวด ไดเลื่อนการประชุมออกไปดวยสถานการณโควิด  
รองนายกเทศมนตรี เพราะมีคนหมูที่ ๑ ที่เปนโควิด และคนทั้งตําบลไปงานวางศิลาฤกษที่วัดและได

มีการทํากิจกรรมรวมกันทั้งสัมผัสบุคคลที่เปนโควิด จึงมีความจําเปนตองได
เลื่อนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ และหมอนัดผมฉีดวัคซีนในวันที่ 
๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญชวนทุกทานที่ยังไมลงทะเบียนรับ
วัคซีนปองกันโควิด ใหลงทะเบียน ฉีดเถอะครับเพ่ือสรางภูมิคุมกันและเปนผูนํา
ยิ่งตองฉีด ใหเปนตัวอยางที่ดี 

/นายสมบัติ... 
 



๑๗ 
 

 
นายสมบัติ  ดีลอม  -ยินดีกับ สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ไดรับความไววางใจเขามารับใช 
รองนายกเทศมนตรี ประชาชน 
  -แจงเรื่องน้ําประปาหมูบาน หมูที่ ๒ น้ําประปาไมไหล ขอใหเทศบาล

เขาไปแกไขปญหาใหดวย 

นายเปร บุญเฮา  หมูที่ ๒ เรื่องน้ําประปา ชาวบานไดรับความเดือดรอนจริงๆ เห็นจัดทํา 
รองประธานสภาเทศบาล ประชาคมเพื่อใหมีการตอทอเมนจาก หมูที่ ๕ ไปหมูที่ ๒ เพื่อที่จะใหเทศบาล

เขาไปดูแล 

นายพิชัย วงศพรหมศิลป  หมูที่ ๒ มีความเดือดรอนเรื่องน้ําประปา และขณะนี้มีงานศพ ขอให 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เทศบาลชวยเหลือน้ําอุปโภคบริโภคเรงดวน 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ผมขอแจงนัดประชุมสภาสมัยแรก (สมัยที่ ๑) ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม  
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพื่อให 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญไดแถลงนโยบายเปนการดวนภายใตสถานการณ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมโดย
พรอมเพรียงกัน 

หากไมมีขอซักถามขอปดการประชุม 
 

ปดประชุม เวลา  ๑๒.๐๐  น.  
                                                                -สุกัญญา พวงเพชร - ผูจดรายงานการประชุม 

             (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 
      เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม

๒๕๖๔  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เห็นวาถูกตองแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
(ลงชื่อ)     -บุญชู ธรรมสาร- ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)  -ปรีชา ภูมนิา-  กรรมการ 

                      (นายบุญชู ธรรมสาร)                                             (นายปรีชา ภูมนิา) 
 
  (ลงชื่อ)    -เน็ง นามวงค-  กรรมการ                (ลงชื่อ)  -พิชัย วงศพรหมศิลป -กรรมการ 
                    (นางเน็ง นามวงค)                                                  (นายพิชัย วงศพรหมศิลป)    
  

(ลงชื่อ)   –สะเวียง ศรีสวัสดิ์- กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์) 
 
      ตรวจถูกตอง 

(ลงชื่อ)    - วิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน- 
          (นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน)   
   ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 


