
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมครั้งแรก 
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภำคม ๒๕๖4 เวลำ 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
    ผู้มำประชุม 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม สมำชิกสภำเทศบำล จันทร์เพชร    อุ่นกลม 
๒ นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำล ทวีศักดิ์         แก้วจันทร์ 
๓ นำยนัฐวุฒ ิ ไชยเสือ สมำชิกสภำเทศบำล นัฐวุฒิ          ไชยเสือ 
๔ นำยบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร สมำชิกสภำเทศบำล บุญเริ่ม         สวุรรณเพ็ชร 
๕ 
๖ 

นำยพัฒนชัย 
นำยภคพล 

จุลพรหม 
จังตระกูล 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

พัฒนชัย        จลุพรหม 
ภคพล          จังตระกูล 

7 นำยมำนิส คัณทักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล มำนิส           คัณทักษ์  
8 นำยมีชัย อินอุเทน สมำชิกสภำเทศบำล มีชัย             อินอุเทน 
9 นำยลิน นันสีบุตร สมำชิกสภำเทศบำล ลิน               นันสีบุตร 

10 นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก สมำชิกสภำเทศบำล สว่ำง            ไชยต้นเทือก 
11 นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ สมำชิกสภำเทศบำล สัมฤทธิ์         อุดมเดชำเวทย์ 
12 นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ สมำชิกสภำเทศบำล อนุวัฒน์        ยะสำนติทิพย์ 
13 นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบำล นวรัตน์         ลิจว้น 

 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
      ๑. นำยนิมิตร        ไชยรัตน์  ปลัดอ ำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองช ำนำญกำรพิเศษ)  
                                   รักษำรำชกำรแทน นำยอ ำเภอศรีสงครำม 
      2. นำยสุขสันต ์ ศรีวริสำร  ท้องถิ่นอ ำเภอศรีสงครำม 
  3. นำยยุทธนำ  เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
  4. นำยสิทธิชัย  วงค์วันดี 
  5. นำยธรำพงษ์  เรืองวรบูรณ์ 
  6. นำยสมบูรณ์  ผ่ำนส ำแดง 
  7. นำยยุทธศักดิ์   สุขวิพัฒน์ 
  8. ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์    ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

9. นำงอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
10. นำงกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
11. นำงสำวธำริณ ี  เครือวำค ำ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
12. พันจ่ำเอกเบญจรงค์   นรำศรี   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
13. นำงสำวพำยรินทร์   พุทธรักษำ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 

      14. ว่ำที่ร้อยเอกอดิศักดิ์   ปิระนันท์  นักวิชำกำรพัสดุ 
15. นำยเจ้ำพระยำ   มณีปกรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล 
16. นำงสำวช่อลดำ   อนุญำหงษ์  นักประชำสัมพันธ์ 

      17. นำงสำวสุดำรัตน์  อินทร   เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
18. นำยพีรพงษ์   ประเสริฐสังข์     นักกำร  

                                                                                                                           /เมื่อถึง... 
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      เมื่อถึงเวลำ 09.3๐ น. เลขำนุกำรสภำชั่วครำวเห็นว่ำสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุมจึงเชิญสมำชิกสภำ
เทศบำลเข้ำห้องประชุม เพ่ือด ำเนินกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมครั้งแรกต่อไป   
 

ก่อนระเบียบวำระกำรประชุม           
นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน  - ปลัดเทศบำลในฐำนะเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว   
ปลัดเทศบำล                            (ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 
                                            แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 7 เรียนเชิญนำยนิมิตร ไชยรัตน์ 
         ปลัดอ ำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองช ำนำญกำรพิเศษ) รักษำรำชกำรแทน 
                                            นำยอ ำเภอศรีสงครำม จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย                                   
นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน      - อ่ำนประกำศจังหวัดนครพนมเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
ปลัดเทศบำล                   ครั้งแรก  
                                               ตำมที่ ได้มีกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม เมื่อวันที่ 
                     28 มีนำคม 2564 และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบล 
        ศรีสงครำม ได้ประกำศผลกำรรวมคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
                              ศรีสงครำมแล้ว นั้น  
                                               บัดนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
                      สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม โดยกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ลงนำมประกำศ 
        ผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำว ครบตำมจ ำนวนแล้ว  
                  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมเป็ นไป 
                       ด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนวจตำมมำตรำ ๒๔ วรรคสอง มำตรำ 25 วรรคสอง 
         แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 6 แห่งระเบียบ 
        กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
        ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ 15 ของผนวก ง. ท้ำยค ำสั่งจังหวัดนครพนม  
        ที่ 3799/2563 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2563 จึงเรียกให้สภำเทศบำลต ำบล 
        ศรีสงครำมมำประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมครั้งแรก ในวันที่ 3 พฤษภำคม 
        2 5 6 4  เวล ำ 0 9 .3 0  น . ณ  ห้ อ งป ระชุ ม เท ศบ ำล ต ำบ ลศรีส งค รำม  
        อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม 
                                                                           จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
              ประกำศ ณ วันที่ 28 เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
                                    (ลงชื่อ) ปรัชญำ เสริฐลือชำ 

                                            (นำยปรัชญำ เสริฐลือชำ)                                           
                                           นำยอ ำเภอศรีสงครำม  

          ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม 

นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน             - กล่ำวเชิญนำยนิมิตร ไชยรัตน์ ปลัดอ ำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองช ำนำญกำร 
ปลัดเทศบำล          พิเศษ) รักษำรำชกำรแทน นำยอ ำเภอศรีสงครำม เปิดกำรประชุมสภำเทศบำล 
       ต ำบลศรีสงครำมครั้งแรก 

 

/นำย... 
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นำยนิมิตร ไชยรัตน์            เรียน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ผมรู้สึก 
ปลัดอ ำเภอฯ                        มีควำมยินดีและเป็นเกียรติอย่ำงยิ่ง ที่ ได้มีโอกำสมำพบปะกับท่ำนทั้งหลำย 
รก.นำยอ ำเภอศรีสงครำม          ในโอกำสกำรเปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมครั้งแรกในวันนี้ หลังจำก 
                         ที่ได้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลพร้อมกันทั่วประเทศ 
              เมื่อวันที่ 28 มีนำคม ๒๕64 ที่ผ่ำนมำ และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศ 
               รับรองผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมครบตำมจ ำนวนแล้ว 
          ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของเทศบำลและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของท่ำน 
      สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำย 
                       ก ำหนด กระผมนำยอ ำเภอศรีสงครำมได้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
     นครพนม ก ำหนดประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมข้ึนในวันนี้        
          ในโอกำสแรก ผมขอแสดงควำมยินดีอย่ำงจริงใจกับท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
     ต ำบลศรีสงครำมทุกท่ำนที่ได้รับกำรยอมรับไว้วำงใจจำกพ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่ 
     ให้เป็นตัวแทนเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ในสภำแห่งนี้ ผมขอฝำกข้อคิดและแนวทำง 
     ปฏิบัติงำนแก่ทุกท่ำนตำมล ำดับ ดังนี้ 
           ประกำรแรก ขอเรียนว่ำ เจตนำรมณ์หรือเป้ำหมำยส ำคัญของกำรปกครอง 
     ท้องถิ่นในประเทศไทย นับแต่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในหลวง 
    รัชกำรที่ 5 ได้ทรงริเริ่มให้มีกำรจัดตั้งสุขำภิบำลท่ำฉลอมขึ้นที่จังหวัดสมุทรสำคร 
      จนถึงปัจจุบันยังคงเป็นเจตนำรมณ์หรือเป้ำหมำยเดียวกัน คือ กำรให้ พ่ีน้อง 
     ประชำชนทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศได้รับกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน หรือได้รับ 
     กำรตอบสนองควำมต้องกำรที่ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง โดยผู้บริหำรท้องถิ่น 
     ที่มำจำกกำรเลือกตั้งของคนในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้น ๆ ภำยใต้ควำมรับผิดชอบ 
     ในกำรดูแลส่งเสริมสนับสนุนรัฐบำลและกลไกของรัฐบำล คือ จังหวัด หรืออ ำเภอ 
       ซึ่งหลักกำรดังกล่ำว มีควำมชัดเจนอยู่ในกฎหมำยของแต่ละองค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบที่มีอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น จึงขอให้ท่ำนสมำชิกสภำ 
     เทศบำลได้มีควำมเข้ำใจร่วมกัน ในหลักกำรที่ ผมเรียนให้ทรำบ เพ่ือกำร 
     ประสำนงำนอันดีระหว่ำงเทศบำล อ ำเภอ และจังหวัดนครพนม ที่เป็นตัวแทนของ 
     รัฐบำลในรำชกำรแผ่นดิน 
          ประกำรที่สอง กำรที่ท่ำนได้รับควำมไว้วำงใจจำกพ่ีน้องประชำชนในกำรเลือก 
     ให้ท่ำนเข้ำมำท ำหน้ำที่สมำชิกสภำเทศบำลครั้งนี้  ผมมีควำมปรำรถนำจะเห็นว่ำ 
     ในเรือล ำนี้เป็นเรือที่มีฝีพำยที่เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นเรือที่มีควำมสำมัคคี  
     ผมจึงขอตั้งควำมหวังไว้กับท่ำนทั้งหลำยด้วยว่ำ สภำเทศบำลชุดนี้ จะเป็นชุดที่ 
     ร่วมมือกันคิด อ่ำน ท ำ เพ่ือส่วนรวมอย่ำงเต็มที่ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
     และพวกพ้อง ให้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและเห็นแก่ประโยชน์ในระยะยำว 
     เพ่ือช่วยเหลือกำรท ำงำนของนำยกเทศมนตรี ที่จะได้ท ำงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ 
     เทศบำลก ำหนดไว้ อย่ำงไรก็ดีเมื่อนึกถึงควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น ควำมเห็นที่อำจจะ 
     ขัดแย้งกันมีได้ แต่เมื่อผสมผสำนควำมคิดเข้ำด้วยกันและมีมติออกไปแล้ว ขอให้ 
     ทุกคนต้องเคำรพในมติของเสียงส่วนใหญ่ คนที่เป็นเจ้ำของมติส่วนใหญ่ก็ต้อง 
     ให้เกียรติเสียงส่วนน้อยแล้วก็รับฟังเขำด้วย 
 
 

/ประกำร... 
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          ประกำรสุดท้ำย ในฐำนะนำยอ ำเภอศรีสงครำมและข้ำรำชกำรในสังกัด 
     ทุกภำคส่วน พร้อมที่จะให้กำรปรึกษำหำรือกับท่ำนตลอดเวลำ หำกเรื่องบำงสิ่ง 
     บำงอย่ำงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นประโยชน์ในระยะยำวนั้น มีระเบียบ 
     หรือกฎหมำยกีดขวำงกำงกั้นอยู่ ขอให้ท่ำนได้วำงใจว่ำ ท่ำนไม่ได้ท ำงำนอยู่เพียง 
     ล ำพัง ยังมีอ ำเภอ จังหวัดเป็นเพ่ือนร่วมทำงท่ำนอยู่ รวมทั้งขอเรียนให้ทรำบว่ำ 
       เพ่ือกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข เกิดประโยชน์สุขแก่พ่ีน้องประชำชน  
     ขอให้ท่ำนตั้งใจท ำงำนให้ดีที่สุด ขอให้ท่ำนบริหำรงบประมำณด้วยควำมโปร่งใส 
       ขอให้ท่ำนรำยงำนให้ประชำชนทรำบในฐำนะที่เป็นผู้เลือกท่ำนขึ้นมำ ว่ำท่ำนได้ท ำ 
     อะไรไปบ้ำง อย่ำงไร เป็นประโยชน์อย่ำงไร กำรรำยงำนนั้นต้องรำยงำน  
     ทั้ง ๓ ระยะ คือ รำยงำนตั้งแต่เริ่มแรก รำยงำนระหว่ำงด ำเนินกำร และรำยงำน 
     ภำยหลั งสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร ผมเชื่ อว่ำถ้ำท่ ำนมีแนวทำงเช่นว่ำนี้ แล้ ว  
     ท่ำนจะอยู่ในหัวใจของประชำชน ผู้เป็นเจ้ำของสิทธิออกเสียงอย่ำงยั่งยืนยำวนำน 
          บัดนี้ ถึงเวลำอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
                     ครั้งแรก เพ่ือให้สภำฯ ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระต่อไป 
         ขอขอบคุณครับ  
นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน   - ปลัดเทศบำล เชิญสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมผู้ที่มีอำยุสูงสุด 
ปลัดเทศบำล                            ในที่ประชุม คือ นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก อำยุ 75 ปี 8 เดือน เป็นประธำนสภำ 
                                            ชั่วครำว เพ่ือด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป  
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ   
นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก  ๑.๑ ประธำนสภำเทศบำลชั่วครำว น ำสมำชิกสภำเทศบำลกล่ำวค ำปฏิญำณตน 
ประธำนสภำชั่วครำว                   (พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14)  
                                                พ.ศ.2562 มำตรำ 17 ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ สมำชิกสภำเทศบำลต้องปฏิญำณ 
                                                ตนในที่ประชุมสภำเทศบำล)  
           ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมทุกท่ำนกล่ำวค ำปฏิญำณ 
                                                ตำมข้ำพเจ้ำ  
                                                   “ข้ำพเจ้ำ.............................ขอปฏิญำณตนในที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
                                                ศ รี ส งครำมแห่ งนี้ ว่ ำ  จ ะรั กษ ำไว้ และปฏิ บั ติ ต ำม  ซึ่ งรั ฐ ธรรมนู ญ 
             แห่งรำชอำณำจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือประโยชน์ 
                                                ของท้องถิ่น” 
ที่ประชุม              ได้กล่ำวค ำปฏิญำณตนตั้งแต่ต้นจนจบ 
ระเบียบวำระท่ี  ๒      เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน 

              -ไม่มี-  
ระเบียบวำระท่ี  3      เรื่อง กำรเลือกประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
ประธำนสภำชั่วครำว              3.1 เลือกประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม แล้วรำยงำนผลกำรเลือก 

                    ประธำนสภำเทศบำลต่อนำยอ ำเภอศรีสงครำมผู้รับมอบอ ำนำจจำก 
                    ผู้ ว่ ำ ร ำ ช ก ำ ร จั งห วั ด น ค ร พ น ม  เ พ่ื อ ล งน ำม แ ต่ ง ตั้ ง  (ร ะ เบี ย บ 
                    กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 
                    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8, ข้อ 9)  
             ขอเชิญเลขำนุกำรสภำชั่วครำวอธิบำยเพ่ิมเติม 
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นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน                ตำมระเบียบ ข้อ 8 วิธีเลือกประธำนสภำให้สมำชิกสภำแต่ละคนเสนอชื่อสมำชิก   
ปลัดเทศบำล                       สภำคนหนึ่งและกำรเสนอชื่อนั้นต้องมีสมำชิกสภำรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน  
                                          โดยสมำชิกสภำแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ำกัดจ ำนวน 
                                          และข้อ 9 ในกำรเลือกประธำนสภำในกำรประชุมสภำครั้งแรก ให้ผู้ว่ำรำชกำร 
                                          จังหวัดหรือนำยอ ำเภอผู้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด ำเนินกำรแต่งตั้ง 
                                          ทันทีเมื่อกำรเลือกประธำนสภำแล้วเสร็จ และให้ประธำนสภำที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
                                          ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนสภำที่ประชุมสภำในครั้งนั้นต่อไป และกรณีมีกำรเสนอชื่อ 
                                          เพียงคนเดียว ให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับเลือกเป็นประธำนสภำตำม ข้อ 14 
ประธำนสภำชั่วครำว              ขอให้สมำชิกสภำได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่ำสมควรเป็นประธำนสภำเทศบำลและ 
                                          ขอผู้รับรอง ๒ คน  
นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม             เสนอ นำยลิน นันสีบุตร            
สมำชิกสภำเทศบำล  
ที่ประชุม                    นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ และนำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำชั่วครำว                มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ (ให้เวลำเสนอชื่อตำมสมควร โดยไม่มีใครเสนอชื่อ 
                                          อ่ืนอีก) ถ้ำไม่มีถือว่ำ นำยลิน นันสีบุตร ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำเทศบำล 
                                          ต ำบลศรีสงครำม และขอพักกำรประชุมเป็นเวลำ 15 นำที  
ที่ประชุม                           รับทรำบ และรอค ำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งนำยอ ำเภอศรีสงครำมลงนำม ณ ที่ประชุม 
                                          สภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม                      
ระเบียบวำระท่ี  4      เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
นำยลิน นันสีบุตร                      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมจะด ำเนินกำรประชุมในระเบียบวำระต่อไป 
ประธำนสภำ                              (ประธำนสภำอ่ำน) ค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1108/2564 เรื่อง แต่งตั้ง 
                      ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม  
                         อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่ ง แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  
                                           พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
                                           ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 13 
                                           ของผนวก ง. ท้ำยค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3799/2563 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 
                                           2563 ประกอบมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม ในกำรประชุมสภำ 
                                           เทศบำลต ำบลศรีสงครำมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ พฤษภำคม 2564 จึงแต่งตั้ง  
                                           นำยลิน นันสีบุตร เป็นประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอศรีสงครำม 
                      จังหวัดนครพนม  
                                                                           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
                                                              สั่ง ณ วันที่  ๓  เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๔  
 

                             (ลงชือ่) นิมิตร ไชยรัตน์ 
                                      (นำยนิมิตร ไชยรัตน์) 

    ปลัดอ ำเภอ(เจ้ำพนักงำนปกครองช ำนำญกำรพิเศษ) รักษำรำชกำรแทน                                          
                                                                นำยอ ำเภอศรีสงครำม ปฏิบัติรำชกำรแทน  

                                        ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม 
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  4.1 เลือกรองประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม   
         (ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
                 พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11, ข้อ 12) 

                                                ขอให้สมำชิกสภำได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่ำสมควรเป็นรองประธำนสภำ 
                                                เทศบำลและขอผู้รับรอง ๒ คน  
นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์               เสนอ นำยนัฐวุฒิ ไชยเสือ                
สมำชิกสภำเทศบำล  
ที่ประชุม                    นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก และนำยภคพล จังตระกูล ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ                          มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ (ให้เวลำเสนอชื่อตำมสมควร โดยไม่มีใครเสนอชื่อ 
                                          อ่ืนอีก) ถ้ำไม่มีถือว่ำ นำยนัฐวุฒิ ไชยเสือ ได้รับเลือกเป็นรองประธำนสภำเทศบำล 
                     ต ำบลศรีสงครำม  
ที่ประชุม                               รับทรำบ 
นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน                ประธำนสภำ จะได้รำยงำนผลกำรเลือกรองประธำนสภำเทศบำลให้นำยอ ำเภอ   
ปลัดเทศบำล                           ศรีสงครำมมีค ำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
ประธำนสภำ                  4.2 เลือกเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม   
                          (ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
                                                พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 13)  
นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน             ในกำรเลือกเลขำนุกำรสภำ ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับกำรเลือกประธำนสภำและ
ปลัดเทศบำล                       รองประธำนสภำ แต่เลขำนุกำรสภำ สำมำรถเลือกได้จำกพนักงำนหรือสมำชิก 
        สภำเทศบำลคนหนึ่ ง เป็นเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น  ทั้ งนี้ ให้ค ำนึงถึงควำมรู้ 
      ควำมสำมำรถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภำท้องถิ่น  
ประธำนสภำ      ขอให้สมำชิกสภำได้ เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่ำสมควรเป็นเลขำนุกำรสภำและ 
         ขอผู้รับรอง ๒ คน  
นำยภคพล จังตระกูล                เสนอ นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน                 
สมำชิกสภำเทศบำล  
ที่ประชุม                    นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ และนำยนัฐวุฒิ ไชยเสือ ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ                          มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ (ให้เวลำเสนอชื่อตำมสมควร โดยไม่มีใครเสนอชื่อ 
                                          อ่ืนอีก) ถ้ำไม่มีถือว่ำ นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ได้รับเลือกเป็นเลขำนุกำรสภำ 
                           เทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
ที่ประชุม                               รับทรำบ 
ประธำนสภำ                4.3 ก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี 2564 และสมัยประชุมสำมัญ 
           สมัยแรกในปีถัดไป (ปี 2565)   
           (พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
           2562 มำตรำ 24 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำร 
           ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
           ข้อ 11 (2))  ผมจะน ำปรึกษำในที่ประชุมเกี่ยวกับกำรประชุมสมัยสำมัญ ดังนี้ 
                                                ๑. กำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด  
                                        ๒. ในแต่ละสมัยมีก ำหนดกี่วัน  
                                               ๓. ให้ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป  
                                                    (พ.ศ.๒๕๖5) และมีกี่วัน  
                                                                                                                         /นำยสัมฤทธิ์... 
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นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม    ในปี พ.ศ.๒๕๖4 นี้ กระผมขอเสนอสมัยแรก เริ่มวันที่ 5 พฤษภำคม ๒๕๖4  
สมำชิกสภำ          มีก ำหนด 27 วัน, สมัยที่ 2 เริ่มวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖4 มีก ำหนด ๓๐ วัน, 
      สมัยที่ 3 เริ่มวันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖4 มีก ำหนด ๓๐ วัน, สมัยที่  4 เริ่มวันที่  
     ๑ ธันวำคม ๒๕๖4 มีก ำหนด ๓๐ วัน และสมัยแรกประจ ำปี ๒๕๖5 เริ่มวันที่  
     ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖5 มีก ำหนด ๒๘ วัน 
ประธำนสภำ    มีสมำชิกสภำท่ ำนใดต้องกำรเสนอเพ่ิม เติม อีกหรือไม่  ถ้ ำไม่มี ควำมเห็ น 

       นอกเหนือจำกนี ้ขอสรุปดังนี้  
 - กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕๖4 เริ่มวันที่ 5 พฤษภำคม 
      ๒๕๖4 มีก ำหนด 27 วัน  
  - กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖4 เริ่มวันที่ ๒๙ กรกฎำคม 
      ๒๕๖4 มีก ำหนด 30 วัน  
  - กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖4 เริ่มวันที่ 1 ตุลำคม 
     ๒๕๖4 มีก ำหนด ๓๐ วัน  
   - กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ประจ ำปี ๒๕๖4 เริ่มวันที่ ๑ ธันวำคม 
      ๒๕๖4 มีก ำหนด ๓๐ วัน  
  - กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕๖5 เริ่มวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ 
     ๒๕๖5 มีก ำหนด ๒๘ วัน  
   จึงขอควำมเห็นชอบจำกสภำด้วย  

ที่ประชุม    เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
     เห็นชอบ         11 เสียง  
     ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง)  
ประธำนสภำ               4.4 เลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม   
                         (ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
                                               พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 105 (2))  
                   ขอให้สมำชิกสภำได้ก ำหนดว่ำจะแต่งตั้งจ ำนวนกี่คน โดยระเบียบข้อบังคับ 
                 กำรประชุมสภำก ำหนดไว้ ๓ - ๗ คน  
นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก     ขอเสนอ ให้มีคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน 3 คน   
สมำชิกสภำ           
ประธำนสภำ               มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบในกำร 
    ให้มคีณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน 3 คน  
ที่ประชุม    เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
     เห็นชอบ         11 เสียง  
     ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง)  
                                                                                                                           /ประธำน... 
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ประธำนสภำ             ขอให้สมำชิกได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่ำสมควรเป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำน 
    กำรประชุมและผู้รับรอง ๒ คน โดยจะเลือกทีละคน ขอเชิญเสนอชื่อกรรมกำร 
    คนที่ ๑  
นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ เสนอ นำยภคพล จังตระกูล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
ที่ประชุม     นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม และ นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ    มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยภคพล จังตระกูล ได้รับเลือกเป็น 
    กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมคนที่ ๑ ขอเชิญเสนอชื่อกรรมกำรคนที่ ๒  
นำยภคพล จังตระกูล   เสนอ นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม 
สมำชิกสภำเทศบำล 
ที่ประชุม   นำยนัฐวุฒิ ไชยเสือ และ นำยบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ    มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยจันทร์เพชร อุ่นกลม ได้รับเลือก 
    เป็นกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมคนที่ 2 ขอเชิญเสนอชื่อกรรมกำรคนที่ 3 
นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ เสนอ นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
ที่ประชุม    นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก และ นำยภคพล จังตระกูล ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ    มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ได้รับเลือก 
    เป็นกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมคนที่ 3  
ประธำนสภำ    สรุปคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมทั้ง 3 คน คือ ๑.นำยภคพล จังตระกูล 
      2.นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม 3.นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ ได้รับเลือกเป็น 
                            คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
ที่ประชุม    รับทรำบ 
ประธำนสภำ                4.5 เลือกคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม   
                          (ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร 
                                                ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 7 (3) สภำท้องถิ่นคัดเลือกสมำชิก 
                                                จ ำนวน 3 คน เป็นกรรมกำร)  
    ขอให้สมำชิกได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่ำสมควรเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล 
                     ต ำบลศรีสงครำม และผู้รับรอง ๒ คน โดยจะเลือกทีละคน ขอเชิญเสนอชื่อ 
    กรรมกำรคนที่ ๑  
นำยภคพล จังตระกูล    เสนอ นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
ที่ประชุม    นำยบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร และ นำยนัฐวุฒิ ไชยเสือ ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ    มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ ได้รับเลือก 
    เป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมคนที่ ๑ ขอเชิญเสนอชื่อกรรมกำร 
    คนที่ ๒  
                                                                                                                               /นำย... 
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นำยนัฐวุฒิ ไชยเสือ   เสนอ นำยพัฒนชัย จุลพรหม 
รองประธำนสภำ 
ที่ประชุม   นำยนำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ และนำยภคพล จังตระกูล ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ    มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำพัฒนชัย จุลพรหม ได้รับเลือกเป็น 
      กรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมคนที่ 2 ขอเชิญเสนอชื่อกรรมกำร 
    คนที่ 3  
นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ เสนอ นำยบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร 
สมำชิกสภำเทศบำล 
ที่ประชุม   นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม และ นำยมำนิส คัณทักษ์ ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ    มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร ได้รับเลือก 
    เป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมคนที่ 3 
ประธำนสภำ    สรุปคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมทั้ง 3 คน คือ ๑.นำยอนุวัฒน์ 
      ยะสำนติทิพย์ ๒.นำยพัฒนชัย จุลพรหม ๓.นำยบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร ได้รับเลือก 
    เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
ทีป่ระชุม    รับทรำบ                                                                        
ประธำนสภำ                4.6 เลือกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล  
                          (ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร 
                    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 (1) สภำท้องถิ่นคัดเลือกสมำชิก 
                      จ ำนวน 3 คน เป็นกรรมกำร) 
    ขอให้สมำชิกได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่ำสมควรเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและ 
      ประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล และผู้รับรอง ๒ คน โดยจะเลือกทีละคน ขอเชิญ 
    เสนอชื่อกรรมกำรคนที่ ๑ 
นำยภคพล จังตระกูล    เสนอ นำยมีชัย อินอุเทน 
สมำชิกสภำเทศบำล 
ที่ประชุม    นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ และ นำยอนุวัฒน์ยะสำนติทิพย์ ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ    มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยมีชัย อินอุเทน ได้รับเลือกเป็น 
    กรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลคนที่ ๑ ขอเชิญเสนอ 
    ชื่อกรรมกำรคนที่ ๒  
นำยนัฐวุฒิ ไชยเสือ   เสนอ นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก 
รองประธำนสภำ 
ที่ประชุม   นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ และ นำยบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ    มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยสว่ำง ไชยต้นเทือก ได้รับเลือกเป็น 
      กรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลคนที่ 2 ขอเชิญเสนอ 
    ชื่อกรรมกำรคนที่ 3 

/นำย... 
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นำยบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร  เสนอ นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
ที่ประชุม    นำยมีชัย อินอุเทน และ นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ    มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ได้รับเลือกเป็น 
      กรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลคนที่ 3 
ประธำนสภำ    สรุปคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลทั้ง 3 คน คือ  
             ๑.นำยมีชัย อินอุเทน ๒.นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก ๓.นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ ได้รับ 
    เลือกเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล  
ทีป่ระชุม    รับทรำบ  
ประธำนสภำ                4.7 พิจำรณำมอบหมำยให้สมำชิกสภำเทศบำลร่วมกับคณะกรรมกำรกองทุน 
                   หลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลศรีสงครำม จ ำนวน 2 คน  
                         (ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
                                       เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร 
          ระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3)) 
ที่ประชุม    มอบหมำยให้ นำยภคพล จังตระกูล และนำยนัฐวุฒิ ไชยเสือ รว่มเป็นคณะ 
         กรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลศรีสงครำม    
ประธำนสภำ                4.8 พิจำรณำร่ำงระเบียบสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ 
                   วิธีกำรส ำหรับให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมของสภำเทศบำลต ำบล 
          ศรีสงครำม พ.ศ.2564 (ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับ 
                   กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
                   ข้อ 117 วรรค 4) 

    ขอเรียนเชิญนำงอักษร แก้วจันทร์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล น ำเรียน 
    และชี้แจงให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้ทรำบถึง ร่ำงระเบียบสภำเทศบำล 
    ต ำบลศรีสงครำมว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรส ำหรับให้ประชำชนเข้ำฟัง 
    กำรประชุมของสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม พ.ศ.2564   
นำงอักษร แก้วจันทร์   เรียนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำเทศบำลที่เคำรพ ดิฉันขอน ำเรียนและ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ    ชี้แจง ร่ำงระเบียบสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
    ส ำหรับให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมของสภำเทศบำลต ำบลศ รีสงครำม  
    พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

/ร่ำง... 
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         (ร่ำง)  
ระเบียบสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  

ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรส ำหรับให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุม  
ของสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม พ.ศ.๒๕๖๔  

--------------------------------------------------------------------------- 

   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรค ๔ ให้สภำท้องถิ่นก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรส ำหรับ 
ให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำท้องถิ่น ประกอบกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมครั้งแรก  
เมื่อวันที่......พฤษภำคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพ่ือให้กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้ประสงค์เข้ำฟังกำรประชุมของสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
สภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมจึงได้วำงระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีกำรส ำหรับให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมของ  
สภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม ไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ส ำหรับให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมของสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม พ.ศ.๒๕๖๔” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่.....เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ส ำหรับให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมของสภำเทศบำลเทศบำลต ำบลศรีสงครำม พ.ศ.๒๕๕๐ 
   ข้อ ๔ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมมีอ ำนำจอนุญำตให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลศรีสงครำม โดยผู้ประสงค์เข้ำฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงค รำมต้องขออนุญำต 
ต่อประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมก่อนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๑ วัน ตำมแบบที่ก ำหนด เมื่อประธำนสภำอนุญำต
แล้วให้ผู้ประสงค์เข้ำฟังนั้นเข้ำฟังกำรประชุมได้ 
  กรณีที่มีผู้ขอเข้ำฟังกำรประชุมเป็นหมู่คณะอำจให้ผู้แทนของหมู่คณะเป็นผู้ขออนุญำตก็ได้ ทั้งนี้ต้อง
ระบุถึงจ ำนวนและรำยชื่อผู้ที่จะเข้ำฟังกำรประชุมด้วย 
  ข้อ ๕ ผู้เข้ำฟังกำรประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 
(๒) นั่งหรืออยู่ประจ ำในที่ที่จัดไว้ส ำหรับผู้เข้ำฟังกำรประชุม 
(๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยำอำกำรที่กระท ำให้เสื่อมเกียรติของที่ 

ประชุมหรือก่อกวนควำมสงบเรียบร้อย ไม่พูดจำ สนทนำ ส่งเสียง หรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรรบกวนกำรประชุม 
(๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสำร อุปกรณ์ถ่ำยภำพ บันทึกเสียง วิทยุ เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่ 

อำจรบกวนกำรประชุมได ้
(๕) ไม่น ำอำวุธเข้ำไปในห้องประชุม 
(๖) ไม่น ำอำหำรหรือเครื่องดื่มเข้ำไปหรือรับประทำนในห้องประชุม 
(๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่งของประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมท่ีสั่งโดย 

ชอบด้วยกฎหมำย 
  ข้อ ๖ ให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมด ำเนินกำร ดังนี้  

(๑) จัดท ำแบบค ำร้องขอเข้ำฟังกำรประชุมไว้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
 

/(2) รวบ... 
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(๒) รวบรวมค ำร้องขอเข้ำฟังกำรประชุมเสนอให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

พิจำรณำอนุญำต และแจ้งผู้ขอเข้ำฟังกำรประชุมทรำบ 
(๓) จัดที่นั่งและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำฟังกำรประชุมตำมควำมเหมำะสม 

  ข้อ ๗ ถ้ำผู้ใดละเมิดระเบียบนี้ ให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมมีอ ำนำจตักเตือน ห้ำมปรำม 
หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจำกที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมก็ได้ หำกผู้นั้นขัดขืน ประธำนสภำเทศบำล
ต ำบลศรีสงครำมมีอ ำนำจสั่งเจ้ำหน้ำที่ซึ่งท ำหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบล  
ศรีสงครำมน ำตัวผู้นั้นออกจำกที่ประชุม หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมก็ได้ ค ำสั่งของ
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมตำมระเบียบนี้ให้ถือเป็นเด็ดขำด 

ข้อ ๘ ให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ และให้มีอ ำนำจ
ตีควำม วินิจฉัยปัญหำเพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 
   ประกำศ    ณ    วันที่                              พ.ศ. ๒๕๖๔ 
              (ลงชื่อ) 
     (                                         ) 
             ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
 
ประธำนสภำ     ตำมที่หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำลได้น ำเรียน และชี้แจง ร่ำงระเบียบสภำเทศบำล 
      ต ำบลศรีสงครำมว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรส ำหรับให้ประชำชนเข้ำฟัง 
      กำรประชุมของสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม พ.ศ.2564 มีสมำชิกสภำเทศบำล 
      ท่ำนใดเห็นด้วยกับร่ำงระเบียบดังกล่ำว ก็ขอให้ออกเสียงด้วยกำรยกมือ  
ที่ประชุม    เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
      เห็นชอบ           9     เสียง  
      ไม่เห็นชอบ 2     เสียง (นำยสว่ำง ไชยต้นเทือกและนำยมำนิส คัณทักษ์)  
      งดออกเสียง ๑     เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง)           
ระเบียบวำระท่ี 5     เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธำนสภำ             เรื่องเรียกประชุมสภำเทศบำลเพ่ือให้นำยกเทศมนตรีแถลงนโยบำยต่อสภำ 
     โดยไม่มีกำรลงมติ ประธำนจึงเรียกและนัดประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
     สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี  2564 ในวันพุธที่  5 พฤษภำคม 2564  
     เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
ที่ประชุม    รับทรำบ 
ประธำนสภำ      มีท่ำนใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำน 
     ที่เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
                     ครั้งแรก ณ บัดนี้ 

ปิดประชุม เวลำ ๑๑.30 น. 
 

                                      (ลงชื่อ)     เจ้ำพระยำ มณีปกรณ์          ผู้บันทึกกำรประชุม 
                                                 (นำยเจ้ำพระยำ มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยำกรบุคคล 
 

 
                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                   (นำงสำวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม    
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  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมครั้งแรก  
ในวันที่ 3 พฤษภำคม ๒๕๖4 เห็นว่ำถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
  
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)           ภคพล จังตระกูล                  ประธำนกรรมกำร 
                                                       (นำยภคพล จังตระกูล) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)         สัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์             กรรมกำร 
                                                    (นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์) 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)            จันทร์เพชร อุ่นกลม               กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                                                       (นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)                ลิน นนัสีบุตร                   ผู้รับรอง 
                                                          (นำยลิน นันสีบุตร) 
                                               ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
 
 
 
 
 

 


