
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหม ครั้งแรก 
วันพุธที ่ 5  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุมภาเทศบาลต าบลผักไหม  เวลา 13.30 น. 
...................................................... 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเยือน เพ็งเภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เยือน เพ็งเภา  
2 นายถาวร ศรีไพร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม ถาวร ศรีไพร  
3 นางสมพร ปิ่นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม สมพร ปิ่นแก้ว  
4 นางพิกุล ทองน้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม พิกุล ทองน้อย  
5 นายประสิทธิ์ วันศุกร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม ประสิทธิ์ วันศุกร์  
6 นายชาตรี ดัชถุยาวัตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม ชาตรี ดัชถุยาวัตร  
7 นายเจริญ ใยอ้ิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เจริญ ใยอ้ิม  
8 นายด า สุขสมัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม ด า สุขสมัย  
9 นางกุหลาบ อินทร์โสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม กุหลาบ อินทร์โสภา  
10 นายไพทรูย์ มีเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม ไพทรูย์ มีเจริญ  
11 นายปิ่น ใยอิ้ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม ปิ่น ใยอ้ิม  
12 นายบุญรอด เข็มแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม บุญรอด เข็มแก้ว  
13 นางพรพรรณ สุจินพรัหม ปลัดเทศบาลต าบลผักไหม พรพรรณ สุจินพรัหม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอ าเภอศีขรภูมิ กิตติ สัตย์ซื่อ  
2 นายสมพงษ์ ศรีสัตยเสถียร ท้องถิ่นอ าเภอศีขรภูมิ สมพงษ์ ศรีสัตยเสถียร  
3 นายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีต าบลผักไหม สุรวิทย์ ฉลาดมาก  
4 นายสว่าง พานเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีฯ สว่าง พานเพ็ชร  
5 นายชัชพงศ์ อรชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ชัชพงศ์ อรชัย  
6 ร.ต.อ.บุญถิ่น ปราบหนองบัว เลขานุการนายกฯ บุญถิ่น ปราบหนองบัว  
7 นายสุบิน ลุนด า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สุบิน ลุนด า  
8 นางสาววณิชญา สมหมาย หัวหน้าส านักปลัด วณิชญา สมหมาย  
9 นายสุรศักดิ์ สินทรา ผู้อ านวยการกองช่าง สุรศักดิ์ สินทรา  
10 นายชัยณรงค์ ผลเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชัยณรงค์ ผลเจริญ  
11 นางอนัญญา แจ่มใส นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการ อนัญญา แจ่มใส  
12 นายเกียรติยศ พยุงวงษ์ นิติกรปฏิบัติการ เกียรติยศ พยุงวงษ์  
13 นายณัฏฐากร ชูดวงพรหม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ณัฏฐากร ชูดวงพรหม  
14 นางสาวพิมพ์รยาณัฐ ศรีสวาท เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พิมพ์รยาณัฐ ศรีสวาท  
15 นางสาวสายบัว ภาสดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สายบัว ภาสดา  
16 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สุภัทรวดี แสงงาม  
17 นางชลิตตา บุรมศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ชลิตตา บุรมศรี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

18 นางสาวอมรรัตน์ วิยาสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์ วิยาสิงห์  
19 นายช้าง ภาคนิตร ประชาชน หมู่ 9 ช้าง ภาคนิตร  

 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.   
นางพรพรรณฯ  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหมเข้ามาในห้องประชุมมีจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง (ครบองค์
ประชุม) ได้กล่าวเชิญนายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอ าเภอศีขรภูมิ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นประจ าแท่นประธาน    
อ่านหนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหมครั้งแรก และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหมครั้งแรก 
นายกิตติ สัตย์ซ่ือ       
นายอ าเภอศีขรภูมิ กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหมครั้งแรก 
นางพรพรรณฯ   
ปลัด ทต.ผักไหม   
เลขานุการชั่วคราว เรียนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 7 ในการประชุมสภาครั้งแรก ให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขนุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลผักไหม และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลผักไหม กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลผักไหม และ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  
   อ าเภอศีขรภูมิ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลผักไหม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 901/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลผักไหม ครั้งแรก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
และเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว     
หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด
รองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่
ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่า นายด า สุขสมัย เป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุด จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมชั่วคราว เรียนเชิญค่ะ  
นายด า สุขสมัย  
ประธานสภาฯชั่วคราว   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 17
บัญญัติว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลจะต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น”  ให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าดังนี้ ข้าพเจ้า  (ออกชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ปฏิญาณ)       
ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่น  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุม 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
นายด า สุขสมัย   
ประธานสภาฯชั่วคราว ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯชั่วคราวชี้แจงระเบียบกฎหมายต่อไป 
นางพรพรรณฯ   
ปลัด ทต.ผักไหม   
เลขานุการชั่วคราว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 
8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่า
สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน การประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับเลือก   
นายด า สุขสมัย   
ประธานสภาฯชั่วคราว  - ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ผมขอเชิญท่าน สมาชิก
สภาได้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมครับ 
นายชาตรี ดัชถุยาวัตร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน           
ผมนายชาตรี ดัชถุยาวัตร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 2 ขอเสนอนายเจริญ ใยอ้ิม สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลผักไหม เขต 2 เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมครับ 
นายด า สุขสมัย   
ประธานสภาฯชั่วคราว   ขอผู้รับรองด้วยครับ จ านวน 2 ท่าน 
   1.นางกุหลาบ  อินทร์โสภา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้รับรอง 
   2.นางสมพร  ปิ่นแก้ว   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
นายบุญรอด เข็มแก้ว 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน           
ผมนายบุญรอด เข็มแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 1 ขอเสนอนายประสิทธิ์ วันศุกร์ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลผักไหม เขต 2 เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมครับ 
นายด า สุขสมัย   
ประธานสภาฯชั่วคราว   ขอผู้รับรองด้วยครับ จ านวน 2 ท่าน 
   1.นายเยือน เพ็งเภา   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้รับรอง 
   2.นายปิ่น ใยอ้ิม     ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
นายประสิทธิ์ วันศุกร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน            
ผมนายประสิทธิ์ วันศุกร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 2 ผมขอถอนตัวจากการถูกเสนอชื่อเป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมครับ  
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นายด า สุขสมัย   
ประธานสภาฯชั่วคราว  ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อไปแล้วสองท่านนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก     
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเลือก  นายเจริญ ใยอ้ิม             
เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม พักการประชุม 15 นาท ี 
นางพรพรรณฯ   
ปลัด ทต.ผักไหม   
เลขานุการชั่วคราว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ  สมาชิกสภาผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน               
ดิฉันนางพรพรรณ สุจินพรัหม ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลผักไหม ขออ่านค าสั่งอ าเภอศีขรภูมิ ที่ 344/2564 เรื่องแต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม  

ตามที่สภาเทศบาลต าบลผักไหมรายงานว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหม ได้ประชุมสภา
เทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายเจริญ ใยอ้ิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
เสนอให้นายอ าเภอศีขรภูมิ   ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้ปฏิบัติราชการแทน ตามค าสั่งจังหวัด
สุรินทร์ ที่ 901/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม นั้น 
   นายอ าเภอศีขรภูมิ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 901/2564 ลงวันที่ 2 
มีนาคม 2564 จึงแต่งตั้งนายเจริญ ใยอ้ิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบล
ผักไหม โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับก าหนดไว้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอ าเภอศีขรภูมิ ขอบคุณค่ะ 
นายด า สุขสมัย   
ประธานสภาฯชั่วคราว   ตามที่นายอ าเภอศีขรภูมิแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผม
ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอศีขรภูมิ ท้องถิ่นอ าเภอศีขรภูมิ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และพนักงานเทศบาลทุกท่าน กระผมมี
ความรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมชั่วคราว และการปฏิบัติหน้าที่ได้เรียบร้อยแล้ว 
กระผมจึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ  กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกผมเป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม ผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามค าปฏิญาณตน  ณ ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้โดย
เคร่งครัดต่อไป และในโอกาสนี้ผมขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 ในส่วนของการเลือกรองประธานสภาเทศบาล
ต าบลผักไหม ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไป เชิญครับ 
นางพรพรรณฯ   
ปลัด ทต.ผักไหม   
เลขานุการชั่วคราว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ  สมาชิกสภาผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน                
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 12 ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้โดยอนุโลมค่ะ 
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นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านเลขานุการสภาชั่วคราวได้อ่านระเบียบฯ ให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว ขอเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลผักไหม เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม เชิญครับ 
นายปิ่น ใยอิ้ม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ  สมาชิกสภาผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน                
ผมนายปิ่น ใยอ้ิม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 2 ผมขอเสนอนายบุญรอด เข็มแก้ว เป็นรองประธานสภา
เทศบาลต าบลผักไหมครับ 
นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ จ านวน 2 ท่าน 
   1.นายเยือน เพ็งเภา   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้รับรอง 
   2.นายถาวร ศรีไพร     ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้รับรอง 
นางพิกุล ทองน้อย 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ  สมาชิกสภาผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน                
ดิฉันนางพิกุล ทองน้อย ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 2 ดิฉันขอเสนอนายประสิทธิ์ วันศุกร์ เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมครับ 
นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ จ านวน 2 ท่าน 
   1.นางกุหลาบ อินทร์โสภา   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้รับรอง 
   2.นายชาตรี ดัชถุยาวัตร     ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
   เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อรองประธานสภาจ านวน 2 ท่าน จึงต้องมีการลงคะแนนเพ่ือหาผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม โดยให้สมาชิกสภาเขียนชื่อนามสกุลผู้ที่ท่านเห็นสมควร เป็นรอง
ประธานสภาจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เพื่อนับคะแนนต่อไปครับ 
นางพรพรรณฯ   
ปลัด ทต.ผักไหม   
เลขานุการชั่วคราว       เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการ
ลงคะแนนผู้ที่ถูกเสนอให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม จ านวน 2 ท่าน ปรากฏว่านายประสิทธิ์ วัน
ศุกร์ ได้คะแนนสูงสุด จึงเห็นควรให้นายประสิทธิ์ วันศุกร์ เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมต่อไปค่ะ 
นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ  จากการลงคะแนนรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อจ านวน 2 ท่าน เป็นรองประธานสภาเทศบาล          
ต าบลผักไหม ปรากฏว่านายประสิทธิ์ วันศุกร์ ได้คะแนนสูงสุด จึงถือว่านายประสิทธิ์ วันศุกร์เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ต าบลผักไหมต่อไปครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลผักไหม เชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
                               ใหท้ี่ประชุมทราบครับ 
นางพรพรรณฯ   
ปลัด ทต.ผักไหม   
เลขานุการชั่วคราว      เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่า “ให้สภาท้องถิ่น
เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น” วิธีการเลือกให้ใช้วิธีการเลือกประธานสภาโดยอนุโลม ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลผักไหมต่อไป 
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นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาล ขอเรียน  
                                เชิญครับ 
นายบุญรอด เข็มแก้ว 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ  สมาชิกสภาผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน                 
ผมนายบุญรอด เข็มแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 1 ขอเสนอนางพรพรรณ สุจินพรัหม 
ปลัดเทศบาลต าบลผักไหม เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลผักไหมครับ  
นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ จ านวน 2 ท่าน 
   1.นางพิกุล ทองน้อย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
   2.นายปิ่น ใยอ้ิม     ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
   ต าม ที่ น าย บุ ญ รอด  เข็ ม แ ก้ ว  ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล ต าบ ล ผั ก ไห ม  เข ต  1  เส น อ                      
นางพรพรรณ สุจินพรัหม เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลผักไหมไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม    
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพ่ิมเติม เป็นอันว่านางพรพรรณ สุจินพรัหม ปลัดเทศบาลต าบลผักไหม       
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลผักไหมต่อไปครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี แต่ละสมัย และก าหนดสมัย 
                              ประชุมสภาสมัยแรก ของปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
                              ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
นางพรพรรณฯ   
ปลัด ทต.ผักไหม 
เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ให้
สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับ
ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน ประกอบกับมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 14 พ.ศ.2562) ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย 
สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี
ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ 
                               สมัยประชุมครับ 
นายบุญรอด เข็มแก้ว 
สมาชิกสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน  ผมขอเสนอสมัยประชุม ดังนี้ 

- สมัยที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 มีก าหนด 
ไม่เกิน 30 วัน 
- สมัยที่ 2 เดือน สิงหาคม 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
- สมัยที่ 3 เดือน กันยายน 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
- สมัยที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564  มีก าหนดไม่เกิน 

30 วันครับ และขอเสนอสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 –          
2 มีนาคม 2565 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ผมขอเสนอเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านบุญรอด เข็มแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต 1 เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาไปแล้วนั้น    
มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไมมี่ผมจะขอให้ลงมติ ดังนี้ 

1.สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
นางพรพรรณฯ 
เลขานุการสภาฯ  นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ 
 จ านวน..11...เสียง 
นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ 2. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
นางพรพรรณฯ 
เลขานุการสภาฯ  นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือไม่ให้ความเห็นชอบ 
 จ านวน...-...เสียง 
นายเจริญ ใยอ้ิม    
ประธานสภาฯ 3.สมาชิกท่านใดงดออกเสียง  โปรดยกมือขึ้น 
นางพรพรรณฯ 
เลขานุการสภาฯ  นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมืองดออกเสียง 
 จ านวน..1....เสียง 
นายเจริญ ใยอ้ิม  
ประธานสภาฯ  สมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบจ านวน..11...เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ จ านวน..-...เสียง              
งดออกเสียงจ านวน…1...เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบครับ  
 

ที่ประชุมฯ                  มีมติเห็นชอบ...11...เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ             การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหม เชิญท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลผักไหม ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบครับ 
นางพรพรรณฯ   
ปลัด ทต.ผักไหม 
เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 8   
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และข้อ 105 ภายใต้บังคับ
ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดิฉันก็ขอชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุม
ได้รับทราบเพียงแค่นี้คะ่ 
นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ      ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบฯให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอชื่อผู้ที่จะมาท าหน้าที่ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหม เชิญครับ 
 
 
 
 



-8- 
นายไพทูรย์ มีเจริญ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ  สมาชิกสภาผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน               
นายไพทูรย์ มีเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 1 ผมขอเสนอคณะกรรมการตรวจรวยงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลผักไหม จ านวน 3 ท่านครับ 
นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ จ านวน 2 ท่าน 
   1.นายประสิทธิ์ วันศุกร์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
   2.นายชาตรี ดัชถุยาวัตร     ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
   ตามที่นายไพทูรย์ มีเจริญ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลผักไหม จ านวน 3 ท่านไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอให้ลงมติ ดังนี้ 

1.สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
นางพรพรรณฯ 
เลขานุการสภาฯ  นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ 
 จ านวน..11...เสียง 
นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ 2. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
นางพรพรรณฯ 
เลขานุการสภาฯ  นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือไม่ให้ความเห็นชอบ 
 จ านวน...-...เสียง 
นายเจริญ ใยอ้ิม    
ประธานสภาฯ 3.สมาชิกท่านใดงดออกเสียง  โปรดยกมือขึ้น 
นางพรพรรณฯ 
เลขานุการสภาฯ  นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมืองดออกเสียง 
 จ านวน..1....เสียง 
นายเจริญ ใยอ้ิม  
ประธานสภาฯ  สมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบจ านวน..11...เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ จ านวน.. -...เสียง              
งดออกเสียงจ านวน…1...เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบครับ ต่อไปผมขอให้เสนอชื่อทีละคน เพ่ือจะมาท าหน้าที่
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯในครั้งนี้ด้วยครับ เชิญครับ 
นายชาตรี ดัชถุยาวัตร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ  สมาชิกสภาผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน                
ผมนายชาตรี ดัชถุยาวัตร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 2 ขอเสนอนายด า สุขสมัย สมาชิกสภาฯ เขต 2 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครับ 
นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ จ านวน 2 ท่าน 
   1.นายไพทูรย์ มีเจริญ   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้รับรอง 
   2.นางพิกุล ทองน้อย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
นายไพทูรย์ มีเจริญ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ  สมาชิกสภาผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน                
ผมนายไพทูรย์ มีเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 1 ขอเสนอนางกุหลาบ อินทร์โสภา สมาชิกสภาฯ 
เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครับ 
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นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ จ านวน 2 ท่าน 
   1.นางสมพร ปิ่นแก้ว    ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
   2.นายชาตรี ดัชถุยาวัตร   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
นางพิกุล ทองน้อย 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่ เคารพ  สมาชิกสภาผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน                
ดิฉันนางพิกุล ทองน้อย ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 2 ขอเสนอนางสมพร ปิ่นแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต 2 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครับ 
นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ จ านวน 2 ท่าน 
   1.นางกุหลาบ อินทร์โสภา   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้รับรอง 
   2.นายด า สุขสมัย      ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้รับรอง 
   ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครบทั้งสามท่าน
ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอให้ลงมติ ดังนี้  

1.สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น 
นางพรพรรณฯ 
เลขานุการสภาฯ  นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ 
 จ านวน..11...เสียง 
นายเจริญ ใยอ้ิม   
ประธานสภาฯ 2. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
นางพรพรรณฯ 
เลขานุการสภาฯ  นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือไม่ให้ความเห็นชอบ 
 จ านวน...-...เสียง 
นายเจริญ ใยอ้ิม    
ประธานสภาฯ 3.สมาชิกท่านใดงดออกเสียง  โปรดยกมือขึ้น 
นางพรพรรณฯ 
เลขานุการสภาฯ  นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมืองดออกเสียง 
 จ านวน..1....เสียง 
นายเจริญ ใยอ้ิม  
ประธานสภาฯ              สมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบจ านวน..11...เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ จ านวน..-...เสียง 
                               งดออกเสียงจ านวน…1...เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 8          เรื่องอ่ืนๆ 
นายเจริญ ใยอ้ิม  
ประธานสภาฯ              ในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดเสนอในวาระอ่ืนๆ ผมจะขอนัดประชุมสภาในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดย       
นายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีต าบลผักไหม จะแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล และในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ 
สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลิกประชุม  เวลา 15.30 น. 
 
  

 
 

     (ลงชื่อ).....พรพรรณ สุจินพรัหม.......ผู้จดรายงานกานประชุม 
         (นางพรพรรณ สุจินพรัหม) 

        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
 
 
 

(ลงชื่อ).............เจริญ ใยอ้ิม.............ผู้รับรองรายงานกานประชุม 
         (นายเจริญ ใยอ้ิม) 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


