
สำเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบา้นปล้อง ครั้งแรก 

วัน อังคาร ที ่11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปลอ้ง 

…………………………………………. 
ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายผล     บกบ่อง สมาชิกสภาเทศบาล ผล     บกบ่อง  

2 นายบุญชัย ยัว่ยวน สมาชิกสภาเทศบาล  บุญชัย ยั่วยวน  

3 นายศุภกิจ จักรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  ศุภกิจ จักรแก้ว  

4 นายเร่ิม    สุวพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เร่ิม    สุวพงษ์  

5 นายสุริยา   กาซาว สมาชิกสภาเทศบาล  สุริยา   กาซาว  

6 นายศราวฒุิ ใจอ้าย สมาชิกสภาเทศบาล  ศราวุฒิ ใจอ้าย  

7 นายเทียน   ต๊ะอุด สมาชิกสภาเทศบาล  เทียน   ต๊ะอุด  

8 นายเชาว์    อุนออน สมาชิกสภาเทศบาล  เชาว์    อุนออน  

9 นายบุญธรรม ปงใจ สมาชิกสภาเทศบาล  บุญธรรม ปงใจ  

10 นายละเอียด อินทร์กลับ สมาชิกสภาเทศบาล  ละเอียด อินทร์กลับ  

11 นายเกียรติ   อุตุภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติ   อุตุภรณ์  

12 นายภูริณัฐ   แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  ภูริณัฐ   แสงแก้ว  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายบุญส่ง ตนิาร ี นายอำเภอเทิง บุญส่ง ตนิาร ี  
2 นายทนงศักดิ์ อันไกรฤทธิ ์ ท้องถิ่นอำเภอเทิง ทนงศักดิ์ อันไกรฤทธิ ์  
3 นายสมบูรณ์ เรืองบุญ ปลัดเทศบาลฯ สมบูรณ์ เรืองบุญ  
4 นายสุริยนั ไชยคำ นายกเทศมนตรีฯ สุริยัน ไชยคำ  
5 นายกิติชาติ บุญเชื้อ รองนายกเทศมนตรีฯ กิติชาติ บญุเชื้อ  
6 นางฐิตพิร  ขันคำ รองนายกเทศมนตรีฯ ฐิติพร  ขันคำ  
7 นายเงิน ยกยอน ที่ปรึกษานายกฯ เงิน ยกยอน  
8 นางปราณี ดวงคำมูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี ปราณี ดวงคำมูล  
9 นางรัชนีกร   โกสา รองปลัดเทศบาลฯ รัชนีกร  โกสา  

10 จ.ส.อ.หญิงกิ่งกาญจน์  วรรณสอน หัวหน้าสำนักปลัดฯ กิ่งกาญจน์  วรรณสอน  
11 นายศักดิ์สิทธิ์   ไม้ยาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศักดิ์สิทธิ์   ไม้ยาง  
12 นางสาวรุ่งทวิา  ศิลปาจารย์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ รุ่งทิวา  ศิลปาจารย ์  
13 นางสาวคนึงนิตย์  จิตตะมะโน เจ้าพนักงานธุรการฯ คนึงนิตย์  จติตะมะโน  
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เริ่มประชุมเวลา  11.30   น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระ  
นายสมบูรณ์ เรืองบุญ  - เรียนท่านนายอำเภอเทิง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง และท่าน
เลขานุการสภาชั่วคราว  ผูม้ีเกียรติที่เคารพ  
     อ่านประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตามที่
    ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง กรณีคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตาม มาตรา 142  แห่ ง
    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    พ.ศ.2562 จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น  
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระ 
    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
    2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการ 
    เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการ 
    การเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน ดังนี้ 
     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประกอบด้วย 
     1. นายผล  บกบ่อง        
     2. นายบุญชัย  ยั่วยวน    
     3. นายศุภกิจ  จักรแก้ว   
     4. นายเริ่ม  สุวพงษ์   
     5. นายสุริยา  กาซาว   
     6. นายศราวุฒิ  ใจอ้าย  
     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประกอบด้วย 
     1. นายเทียน  ต๊ะอุด   
     2. นายเชาว์  อุนออน   
     3. นายบุญธรรม  ปงใจ   
              4. นายละเอียด  อินทร์กลับ   
              5. นายเกียรติ  อุตุภรณ์  
              6. นายภูริณัฐ  แสงแก้ว  
     ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายเลิศ
    วิโรจน์  โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง 

นายสมบรูณ์ เรอืงบญุ            ขอเรียนเชญิท่านนายบญุสง่ ตนิารี นายอำเภอเทิง จดุธปูเทียน 
เลขานุการสภาชั่วคราว   บูชาพระรัตนตรัย              
     อ่านประกาศอำเภอเทิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
    ครั้งแรก ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิก
    สภาเทศบาลตำบลบ้านปล้องและผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เมื่อ 
                / วันที่... 
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    วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
    ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
    ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครบตาม
    จำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 

 อาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ.2562 ประกอบ ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5742/2563 เรื่อง การมอบ
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และ
นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก เพ่ือเลือกประธานสภาและ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ในวันที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 ลงชื่อ นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง 

     และในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอเทิง กล่าวเปิด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก ครับ 

นายบุญส่ง ตินารี - เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
นายอำเภอเทิง    ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
    ตำบลบ้านปล้องและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 
    2564 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ 
    เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน
    ปล้อง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น   
      ข้าพเจา้นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง มีความยินดแีละรู้สึกเป็น
    เกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก
    ในวันนี้ ข้าพเจ้า ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
    ทุกท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตั้งใจ
    ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะของผู้แทนประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือ
    ประโยชน์ของเทศบาลและราชการอย่างแท้จริง 
            / บัดนี้.... 
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            บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
    ตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก ณ โอกาสนี้ 

นายสมบรูณ์ เรืองบุญ  - ขอขอบพระคณุท่านนายอำเภอเทิงเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรตมิา 
เลขานุการสภาชั่วคราว   เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก ในวันนี้ 
    ลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุดทำหน้าที่
    ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 กำหนดว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่น
    ครั้งแรก เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
    เทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดประชุม
    สภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภา
    ท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ใน
    ที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หาก
    สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
    ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลำดับ ซึ่งอยู่ใน
    ที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อทำ
    หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่
    กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและดำเนินการ
    เลือกประธานสภาท้องถิ่น” 

         จากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
ปรากฏว่านายบุญธรรม ปงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 
เป็นผู้มีอายุสูงสุด คือ 71 ปี จึงขอเรียนเชิญ นายบุญธรรม ปงใจ ขึ้นทำ
หน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้องชั่วคราวและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นายบญุธรรม  ปงใจ           - กระผม นายบญุธรรม ปงใจ ขอทำหนา้ที่ประธานสภาเทศบาลชัว่คราวครบั 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - เรียนสมาชิกสภาเทศบาล  ขอแจ้งให้ทราบว่าตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 17 บัญญัติว่า 

“ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุม
สภาเทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ของท้องถิ่น” 
       / ดังนั้น... 
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     ดังนั้น ก่อนจะดำเนินการประชุมต่อไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านปล้องทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน 
“ข้าพเจ้า……………………….สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ขอ
ปฏิญาณตนว่า ข้าพเจ้าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ของท้องถิ่น” เชิญทุกท่านนั่งลงครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ   - ลำดับต่อไปขอเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง เพ่ือทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
    3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาล 
นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอเชิญให้ทางเลขานุการสภาชั่วคราว ได้ให้รายละเอียดข้อกฎหมายแก่ที่ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ประชุม  

นายสมบูรณ์ เรืองบุญ  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
เลขานุการสภาชั่วคราว  พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สภาเทศบาลมปีระธานสภา
    คนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึง่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก
    สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล” 
                   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8 “วิธีเลือก 

                                ประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสทิธิเสนอชื่อ 
                                       สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
 ประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
 น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ รั บ ร อ ง ไ ด้
 เพียงครั้ งเดียว ชื่ อที่ เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา
 ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
  ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
  ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
  เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
  คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
  คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มา
  ใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย 
           / กว่า... 
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  กว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ 
    ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้
    ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับ
    สลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สี
    และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
    เท่ากันโดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” 
    เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
    ท้องถิ่น” และข้อ 14 “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
    ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้ง
    เพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ลำดบัต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรดำรง 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว     ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล และขอให้มีผู้รบัรองจำนวน 2 คน ครับ 

นายเทียน ต๊ะอุด  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายเทียน ต๊ะอุด สมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายบุญธรรม ปงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

1. นายเชาว์ อุนออน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 
2. นายละเอียด อินทร์กลับ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - มีใครจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอผม นับ 1 2 3  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ไม่มีเสนอชื่อขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ดังนั้น 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 “ในการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้นายบุญธรรม ปงใจ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง  

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขณะนี้ได้ประชุมเวลาพอสมควร จึงขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   
 
           /นายบุญธรรม... 



- ๗ - 
 

นายบุญธรรม  ปงใจ  -  อ่านคำสั่งอำเภอเทงิ ที ่ 3 8 2 / 2 5 6 4 เรือ่ง แตง่ตัง้ประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ตามได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

บ้านปล้อง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครบตาม
จำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และนายอำเภอ
เทิง อาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 ประกอบ ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 และคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5742/2563 เรื่อง การมอบ
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และ
นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่  30 ตุลาคม 2563 ได้
กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง มาประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก ในวันที่  11 พฤษภาคม 2564 เพื่อเลือก
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล นั้น 

     ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก ดังกล่าวมีมติเลือก นาย
บุญธรรม ปงใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็น
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 
20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบ ข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 และคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5742/2563 เรื่อง การมอบ
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และ
นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จึงแต่งตั้ง  

 นายบุญธรรม ปงใจ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ทั้งนี้ตั้งแต่
บัดนี้ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ดังนั้น ผม นายบุญธรรม ปงใจ ขอทำหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง และดำเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป 

นายบุญธรรม  ปงใจ - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความไว้วางใจให้กระผมดำรงตำแหน่ง

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ผมจะทำหน้าที่เต็มความสามารถ 
และขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบวาระการประชมต่อไป   

            / 3.2 การเลือก... 
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3.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาล 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอเชิญให้ทางเลขานุการสภาชั่วคราว ได้ให้รายละเอียดข้อกฎหมายแก่ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม 

นายสมบรูณ์ เรืองบุญ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาชั่วคราว   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 12 และข้อ 14 
     ข้อ 12 “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มา
    ใช้บังคับ โดยอนุโลม  
     กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
    ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธาน 
    สภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับ
    ถดัไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี” 
     ข้อ 14 “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
    หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ตามที่ท่านเลขานุการสภาชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบฯ แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ลำดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง
    รองประธานสภาเทศบาล และขอให้มีผู้รับรองจำนวน 2 คน ครับ 

นายเกียรติ  อุตุภรณ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายเกียรติ อุตุภรณ ์สมาชกิสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายละเอียด อินทร์กลับ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายศราวุฒิ ใจอ้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 
2. นายสุริยา กาซาว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 

นายบุญธรรม  ปงใจ  -  มีใครจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ ถ้าไมม่ีผู้ใดเสนอผมขอ นับ 1  2  3  
ประธานสภาเทศบาล       ไม่มีเสนอชื่อขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้าน

ปล้อง ดังนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

 
         / ข้อ 14... 



- ๙ - 
 

 ข้อ 14 “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเพียง
ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้นายละเอียด อินทร์กลับ ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภา
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  

 
เวลา 12.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
  เลขานุการสภาชั่วคราว สำรวจผู้เข้าประชุม เมื่อครบแล้ว นายบุญธรรม 

ปงใจ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ดำเนินการประชุมสภา ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไป 

3.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอเชิญให้ทางเลขานุการสภาชั่วคราว ได้ให้รายละเอียดข้อกฎหมายแก่ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม 

นายสมบูรณ์ เรืองบุญ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาชั่วคราว   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 18 
     ข้อ 13 “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้
    บังคับโดยอนุโลม 
     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการ
    สภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง” 
     ข้อ 14 “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
    หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
     ข้อ 18 “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็น
    เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
    ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
     สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน หรือข้าราชการส่วน
    ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น” 
 
                  / นายบุญธรรม... 



- ๑๐ - 
 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ตามที่ท่านเลขานุการสภาชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบฯ แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ลำดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชือ่ผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง
    เลขานุการสภาเทศบาล และขอให้มีผู้รับรองจำนวน 2 คน ครับ 

นายละเอียด อินทร์กลับ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายละเอียด อินทร์กลับ  
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นายสมบูรณ์ เรืองบุญ ปลัดเทศบาล 

ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายเทียน ต๊ะอุด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 
2. นายเกียรติ อุตุภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 

นายบุญธรรม  ปงใจ  -  มีใครจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ ถ้าไมม่ีผู้ใดเสนอผมขอ นับ 1  2  3  
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีเสนอชื่อขึ้นดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

ดังนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 “ใน
การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้นายสมบูรณ์ เรืองบุญ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  

 
 3.4 การกำหนดประชุมสมยัสามัญประจำปี 
นายบุญธรรม  ปงใจ - ขอให้ทางเลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้รายละเอียดข้อกฎหมายแก่ท่ี

ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล ก่อนที่จะมีการหารือเสนอการกำหนดสมัยประชุม ต่อไป 
 
นายสมบูรณ์  เรืองบุญ - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม ดังนี้ 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในปีหนึ่ง
ให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด” 

 
              / ตาม... 



- ๑๑ - 
 

   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคสี่ บัญญัติว่า “สมัยประชุมสภาสมัย
หนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ 
20 วรรคหนึ่ ง “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ
แต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

นายบุญธรรม  ปงใจ - สำหรบัการกำหนดสมัยการประชุมสมัยสามญัประจำปี 2564 นั้น 
ประธานสภาเทศบาล ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2563 ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจำปี  พ.ศ. 2564 ไว้แล้ว จึงเริ่มจากกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   ดังนี้ 

    สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  
- สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2564  กำหนดวันเริ่มประชุม

สภาเทศบาล  ตั้งแต่วันที่  ๑5 พฤษภาคม – 13 มิถนุายน  ๒๕64  
มีกำหนด  ๓๐  วนั 

- สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ. 2564  กำหนดวันเริ่มประชุม
สภาเทศบาล ตั้งแต่วนัที ่๑ - 30 สงิหาคม ๒๕64 มกีำหนด ๓๐ วนั   

- สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2564  กำหนดวันเริ่มประชุม
สภาเทศบาล  ตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 พฤศจิกายน  ๒๕64 มีกำหนด   
30  วนั      

    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป ีพ.ศ.๒๕65 
- สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2565  กำหนดวันเริ่มประชุม

สภาเทศบาล  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์- 2 มีนาคม 2565 มี
กำหนด  30  วนั 

นายบุญธรรม  ปงใจ - ในที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีขอ  
ประธานสภาเทศบาล  มติในทีป่ระชุม  โปรดยกมือ 
 
 
         / ที่ประชุม... 



- ๑๒ - 
 

ที่ประชุม - เห็นชอบ   11  ท่าน 
 - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 - งดออกเสียง  1 ท่าน  

 สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  11 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  
 1  ท่าน  ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ 

นายบุญธรรม  ปงใจ - สรุปในทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ  ให้มีการกำหนดสมัยประชุม  
ประธานสภาเทศบาล              ดังนี้  คือ 
    สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  

- สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2564  กำหนดวันเริ่มประชุม
สภาเทศบาล  ตั้งแต่วันที่  ๑5 พฤษภาคม – 13 มิถนุายน  ๒๕64  
มีกำหนด  ๓๐  วนั 

- สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ. 2564  กำหนดวันเริ่มประชุม
สภาเทศบาล ตั้งแต่วนัที่ ๑ - 30 สิงหาคม ๒๕64 มีกำหนด ๓๐ วัน   

- สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2564  กำหนดวันเริ่มประชุม
สภาเทศบาล  ตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 พฤศจิกายน  ๒๕64 มีกำหนด   
30  วนั      

    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป ีพ.ศ.๒๕65 
- สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2565  กำหนดวันเริ่มประชุม

สภาเทศบาล  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์- 2 มีนาคม 2565 มี
กำหนด  30  วนั 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 
3.5 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอเชิญให้ทางเลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้รายละเอียดข้อกฎหมายแก่ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม 
 
นายสมบูรณ์ เรืองบุญ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 ข้อ 104 และ
    ข้อ 107 
     ข้อ 103 “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
    (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิน่ มีจำนวนไม่น้อย
    กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
    (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
    ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
           / กรณี... 
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     กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
     ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรมีี
    สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาล
    แต่งตั้งเป็นกรรมการ วิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญ
    ทั้งหมด 
     ข้อ 104  “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
    พิจารณาสอบสวนเรือ่งใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ
    สภาท้องถิ่น 
     สภาท้องถิ่นอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการวสิามัญ เพ่ือพิจารณากิจการ
    ของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
     ข้อ 107 “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
    ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
    สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
    สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
     การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
    เป็นอย่างอื่นและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบฯ แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ลำดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอขอตั้งจำนวนคณะกรรมการฯ 

เสนอผู้ใดบ้าง และขอให้มีผู้รับรองจำนวน 2 คน ครับ 

นายสมบูรณ์ เรืองบุญ  - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสภาชุดเดิม มีจำนวน 4 คน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จะตั้งคณะกรรมการตามจำนวนเดิม หรือจะ

ตั้งได้ตามระเบียบ คือ จำนวนไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ท่ีประชุม - ให้กำหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 4 คน 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - เสนอผู้ใดบ้าง และขอให้มีผู้รับรองจำนวน 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเทียน ต๊ะอุด  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายเทียน ต๊ะอุด สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายเกียรติ อุตุภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
 
       / นายบุญธรรม.... 
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นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายเชาว์ อุนออน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผูร้ับรอง 
2. นายศราวุฒิ ใจอ้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผูร้ับรอง 

นายเกียรติ อุตุภรณ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายเกียรติ อุตุภรณ ์สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายเทียน ต๊ะอุด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1 นายละเอียด อินทร์กลับ รองประธานสภาเทศบาล  ผูร้ับรอง 
2 นายสุริยา กาซาว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผูร้ับรอง 

นายศราวุฒิ ใจอ้าย  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายศราวุฒิ ใจอ้าย สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายสุริยา กาซาว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายเทียน ต๊ะอุด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผูร้ับรอง 
2. นายเกียรติ อุตุภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผูร้ับรอง 

นายเริ่ม สุวพงษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายเริ่ม สุวพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอชื่อนายบุญชัย ยั่วยวน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

 เป็นคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
    1. นายผล บกบ่อง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรอง 

 2. นายศุภกิจ จักรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรอง 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ในที่ประชุมสภา มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้น มีผู้ถูกเสนอชื่อ 4 ท่าน คือ 

1. นายเกียรติ อุตุภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายเทียน ต๊ะอุด    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 
               / 3.นายสุริยา... 
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3. นายสุริยา กาซาว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นายบุญชัย ยั่วยวน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอมติที่ประชุมพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ คณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 

1. นายเกียรติ อุตุภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายเทียน ต๊ะอุด    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
3. นายสุริยา กาซาว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นายบุญชัย ยั่วยวน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ   11  ท่าน 
    - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
    - งดออกเสียง  1 ท่าน 
    สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  
    1  ท่าน  ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ผมขอเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้องทราบว่า หลังจากได้มี
ประธานสภาเทศบาล  การปิดประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง  กำหนดสมัยประชุม
    สามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 
    พ.ศ. ๒๕65  ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ประธานสภาจะเรียกประชุม
    สภาเทศบาลฯ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง แถลงนโยบาย
    ต่อสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรี
    เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้
    นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้
    ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
     กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธาน 
    เทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา 24 หากมีกรณีที่สำคัญ
    และจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญ 
             / ของราชการ... 
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