รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๖ พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1
นายมานิตย์ ฟักแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
2
นายสุนทรทัด พวงคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
3
นายธีรพงศ์ รักษาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
4
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
5
นายมานพ เผ่าเครื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล
6
นายชุมพล ชื่นวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
7
นายอัฐพล สำเนียง
สมาชิกสภาเทศบาล
8
นายอุทิศ ศรีวชิ ัย
สมาชิกสภาเทศบาล
9
นายกิตติศักดิ์ วงศ์ไชย
สมาชิกสภาเทศบาล
10
นายยุทธนา ฟองคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
11
นางณัฐณิชชญา บำรุงสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
12
นางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
๑๖
๑๗

ชื่อ – สกุล
นายวุฒิชัย รูปศิริ
นายสุริยะ ฟองคำ
นางณัฐธิดา วงศ์ไชย
นางดวงทิพย์ ชาวเหนือ
นายบุญเที่ยง เย็นจิต
นายสัมพันธ์ สุภากาวี
นายองอาจ บุญมา
นายอนุทิน แก้วเทพ
นางกรรณิกา สุริยะวงศ์
นางอัมพรรณ สิงห์แก้ว
นายประทีป วางฐาน
นายอำนวย เผ่าป้อ
นายอานนท์ ตันกูล
นายสมบูรณ์ ฟักแก้ว
นายบัญชา สุวรรณ
นายแสนยา สัญญะพันธ์
นางสาวแสงระวี กัลยา

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๕ ต.ดงเจน
ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๘ ต.ดงเจน
ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๑๒ ต.ดงเจน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๓ ต.แม่อิง
ผอ.กองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

-๒ลำดับที่
16
17

ชื่อ – สกุล
นางสาววิรัญชนา วงศ์ไชย
นายกันตชาติ สอนใจ

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจนชั่วคราว)
เชิญนายอำเภอภูกามยาว จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย
นายอำเภอฯ - เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเป็นผู้เปิดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลดงเจนครั้งแรกในวันนี้ ก่อนอื่นต้อ งขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลดงเจนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
และผ่ า นการรั บ รองของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 22
เมษายน 2564 ซึ่งจะต้องกำหนดให้มีการประชุมสภาฯครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่
ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ถื อ ว่าท่ านทั้ งหลายเป็ น ผู้ ได้ รับ ความไว้วางใจสู งสุ ด จากพี่ น้ อ ง
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงเจนให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ ท่ านทั้ งหลาย หน้ าที่
ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลื อกตั้ง
สภาเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประชาชน โดยการควบคุมการบริหารงานของฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ การตั้งกระทู้ถาม การตั้ง
คณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทำกิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล การพิจารณา
และลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติต่าง ๆ หรือกิจการอื่นใด
อันเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความสำเร็จของ
การบริหารราชการการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลดงเจน ที่ตอบโจทย์ต่อ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่
ท่านได้กล่าวคำปฏิญาณตน ดังนี้
1.ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชน
4.ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความเห็ น ของตนโดยบริ สุ ท ธิ์ ใจ ไม่ อ ยู่ ในความผู ก มั ด แห่ ง อาณั ติ
มอบหมายใด ๆ
5.ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย หนักแน่นด้วย
เหตุและผลที่ถูกต้อง

-๓ท้ายนี้ กระผมขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกร
ชาวไทยเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะ
วัฒ นา ถาวรอยู่ได้ ย่อ มอาศั ย ความสุ จริต เป็ น พื้ น ฐาน ขอให้ มั่ น อยู่ ในคุ ณ ธรรมทั้ ง 3
ประการคือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่”
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอภูกามยาว
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน
ครั้งแรก ขอให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้
ทุกประการ
ปลัดเทศบาลฯ - ต่อไปก็ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่มีอายุมากที่สุดทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว
เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ต่อไปในที่
ประชุ ม แห่ ง นี้ ผู้ มี อ ายุ ม ากสุ ด คื อ นายชุ ม พล ชื่ น วงศ์ ดั ง นั้ น จึ ง ขอเชิ ญ ทำหน้ า ที่ เป็ น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจนชั่วคราว นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจนกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับ
หน้าที่ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
นายชุมพล ชื่นวงศ์ (ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจนชั่วคราว)
- เรียน ท่านนายอำเภอภูกามยาว ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลดงเจนทุกท่าน ขอทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราวในการประชุมครั้งแรกนี้
อันดับแรกก็จะมีการกล่าวคำปฏิญาณให้ทุกท่านกล่าวตามและให้ระบุชื่อของท่าน “ข้าพเจ้า
............ ขอปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้และปฏิบัตติ ามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทั้งจะซื่อสัตย์สจุ ริตและปฏิบัตหิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
นายชุมพล ชื่นวงศ์ (ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจนชั่วคราว)
- ในวาระนี้การเลือกประธานสภาฯ ขอให้ปลัดเทศบาลทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจง
รายละเอียดต่อไป

-๔ปลัดเทศบาลฯ - ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการเลือกประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ
8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม้น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้ คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี
จับ สลากเฉพาะผู้ ได้ค ะแนนสู งสุด เท่ ากัน และระเบี ยบฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการเลือ ก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
นายชุมพล ชื่นวงศ์ (ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจนชั่วคราว)
-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ
นายสุนทรทัด พวงคำ – ขอเสนอชื่อนายมานิตย์ ฟักแก้ว
นายชุมพล ชื่นวงศ์ (ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจนชั่วคราว)
- ขอมีผู้รับรองจำนวน 2 คน
นายยุทธนา ฟองคำ - ขอรับรอง (ยกมือ)
นายอุทิศ ศรีวิชัย - ขอรับรอง (ยกมือ)
นายชุมพล ชื่นวงศ์ (ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจนชั่วคราว)
- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อจำนวน 1 ท่าน ขอเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
ปลัดเทศบาลฯ - ในที่ประชุมมีการเสนอชื่ออยู่ 1 ท่าน จึงถือว่าท่าน มานิตย์ ฟักแก้ว ได้เป็นประธานสภาฯ
นายชุมพล ชื่นวงศ์ (ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจนชั่วคราว)
- ขอพักการประชุม 20 นาที
เริ่มประชุมต่อเวลา 10.35 น.
ปลัดเทศบาลฯ - คำสั่งอำเภอภูกามยาว ที่ 101/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลดงเจน ครบตาม
จำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 แล้ว และนายอำเภอภูกามยาว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ มาตรา 25 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบข้ อ 6 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3156/2562 เรื่อง การมอบ
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้กำหนดให้สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลดงเจนมาประชุ ม สภาเทศบาลตำบลดงเจนครั้ ง แรก ในวั น ที่ 6
พฤษภาคม 2564 นัน้ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน ครั้งแรกดังกล่าวมีมติเลือก

-๕นายมานิตย์ ฟักแก้ว สมาชิก สภาเทศบาลตำบลดงเจน เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นประธานสภา
เทศบาลตำบลดงเจน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบข้ อ 9 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3156/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2562 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 จึง
แต่งตั้งนายมานิตย์ ฟักแก้ว เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ
นายอำเภอภูกามยาว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ต่อไปก็ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาฯ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
5.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
ประธานสภาฯ - เรียนคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ผมมีความยินดีที่ได้รับเกียรติในการดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาฯ วิธีการเลือกขอให้
เลขาฯ ชี้แจงด้วย
ปลัดเทศบาลฯ - สำหรับวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ก็ใช้วิธีตามระเบียบฯ ข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คือให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นว่าสมควรให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา
ฯ ต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง – ผมขอเสนอนายสุนทรทัด พวงคำ
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน
นายอัฐพล สำเนียง - ขอรับรอง (ยกมือ)
นายชุมพล ชื่นวงศ์- ขอรับรอง (ยกมือ)
ประธานสภาฯ -จะมีผใู้ ดเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนออีก นายสุนทรทัด พวงคำได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาฯ
5.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน
ประธานสภาฯ - อันดับต่อไปเป็นการคัดเลือกเลขานุการสภาฯ ก็ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อ
นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์ –ขอเสนอท่านปลัดสัมพันธ์ สุภากาวี
ประธานสภา
- ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
นายสุนทรทัด พวงคำ - ขอรับรอง (ยกมือ)
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง - ขอรับรอง (ยกมือ)
ประธานสภาฯ
-มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่า นายสัมพันธ์ สุภากาวี ได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย
ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

-๖ปลัดเทศบาลฯ - ขอชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6
การประชุมสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ การประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ ข้อ
21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนนั้ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาฯ นำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ
นายสุนทรทัด พวงคำ รองประธานสภาฯ- ขอเสนอ
- สมัยแรก ปี 2564 วันที่ 7 พ.ค – 5 มิ.ย. 64
มีกำหนด
๓๐ วัน
- สมัยที่ 2 ปี 2564 วันที่ 1 – 30 ส.ค. 64
มีกำหนด
๓๐ วัน
- สมัยที่ 3 ปี 2564 วันที่ 1 – 30 ต.ค. 64
มีกำหนด
๓๐ วัน
- สมัยที่ 4 ปี 2564 วันที่ 1 – 30 ธ.ค. 64
มีกำหนด
๓๐ วัน
- สมัยแรกของปี 2565 วันที่ 1 ก.พ – 1 มี.ค. 65
มีกำหนด
๓๐ วัน
ประธานสภาฯ
-มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมด้วย
มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญตามที่เสนอดังนี้
- สมัยแรก ปี 2564 วันที่ 7 พ.ค – 5 มิ.ย. 64
มีกำหนด
๓๐ วัน
- สมัยที่ 2 ปี 2564 วันที่ 1 – 30 ส.ค. 64
มีกำหนด
๓๐ วัน
- สมัยที่ 3 ปี 2564 วันที่ 1 – 30 ต.ค. 64
มีกำหนด
๓๐ วัน
- สมัยที่ 4 ปี 2564 วันที่ 1 – 30 ธ.ค. 64
มีกำหนด
๓๐ วัน
- สมัยแรกของปี 2565 วันที่ 1 ก.พ – 1 มี.ค. 65
มีกำหนด
๓๐ วัน
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน
ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการฯ ชี้แจงด้วย
เลขานุการสภาฯ - ผมขอชี้แจงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องคือตามระเบียบข้อบังคับ
การประชุม กำหนดให้ มีค ณะกรรมการสภาท้ องถิ่น 2 ประเภท คื อกรรมการสามัญ และ
กรรมการวิสามัญ ในส่วนของเราก็คือกรรมการสามัญที่ได้ใช้ก็จะมีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันนี้ก็จะมาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมก่อน ส่วนคณะกรรมการแปรญัตติก็จะมาแต่งตั้งตอนร่างงบประมาณ
แต่งตั้งเป็นครั้งๆไป คณะกรรมการสามัญให้สมาชิกมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 7 ในที่
ประชุมต้องหารือก่อนว่าจะมีกี่คน แล้วถึงจะมีการสรรหา ก็ขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะเอา
เท่าไหร่ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง –ผมขอเสนอ 3 คน
เลขานุการสภาฯ - มีท่านใดที่จะเสนออีก ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมด้วย
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 3 คน ด้วยคะแนน 11 เสียง

-๗เลขานุการสภาฯ -สำหรับวิธีการเลือกก็เหมือนกับวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ใช้วิธีตามระเบียบฯ ข้อ 8
เหมือนกัน คือให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการฯ
ต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงคนเดีย ว ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง – คนที่ 1 ผมขอเสนอนายธีระพงศ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ
- ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน
นายสุนทรทัด พวงคำ - ขอรับรอง (ยกมือ)
นายมานพ เผ่าเครื่อง - ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการสภาฯ
- มีท่านใดจะเสนออีก ถ้าไม่มีนายธีระพงศ์ รักษาวงศ์ ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 1 ต่อไปคนที่ 2 ท่านใดจะเสนอ
นายชุมพล ชื่นวงศ์
– ผมขอเสนอนางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ
เลขานุการสภาฯ
- ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน
นายอุทิศ ศรีวิชัย
-ขอรับรอง (ยกมือ)
นายกิตติศักดิ์ วงศ์ไชย -ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการสภาฯ
- มีท่านใดจะเสนออีก ถ้าไม่มีนางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 2 ต่อไปคนที่ 3 ท่านใดจะเสนอ
นายสุนทรทัด พวงคำ -ผมขอเสนอนางณัฐณิชชญา บำรุงสุข
เลขานุการสภาฯ
- ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง - ขอรับรอง (ยกมือ)
นายยุทธนา ฟองคำ - ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการสภาฯ
- มีท่านใดจะเสนออีก ถ้าไม่มีนางณัฐณิชชญา บำรุงสุข ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 3
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน ประกอบด้วย
1.นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์
2. นางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ
3. นางณัฐณิชชญา บำรุงสุข
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.20 น.
ลงชื่อ

สัมพันธ์ สุภากาวี
(นายสัมพันธ์ สุภากาวี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน

-๘คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
เมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๔
ลงชื่อ

ธีระพงศ์ รักษาวงศ์
ประธานกรรมการ
(นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์)

ลงชื่อ

สายรุ้ง พงษ์คำ
(นางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ)

ลงชื่อ

ณัฐณิชชญา บำรุงสุข
(นางณัฐณิชชญา บำรุงสุข)

กรรมการ
เลขานุการฯ

สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๔
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