
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
ประชุมครั้งแรก ปี พ.ศ.2564 

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 

 
ผู้มาประชุม  
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

นายปกรณ์  สุริวรรณ 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
นายปภพ   จันทร์หอม 
นายเกรียงไกร   แซ่พ่าน 
นายสมศักดิ์  การินทร์จินดา 
นายอานนท์  จับใจนาย 
นางอัมพรรณ์   แก้วดำ 
นายสมคิด   ทาโม 
นายพัฒรพงษ์   แซ่ฟุ้ง 
นายอุดมกิจ   เจริญฟุ้งสกุล 
นายทินกร  วัฒนาฟุ้งเจริญ 
นายธีธัช    แซ่เติ๋น 
นายกิตติโรจน์    แซ่ลี่ 
นางสาววิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์ 
 

นายอำเภอเชียงแสน 
รองปลัดเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ปกรณ์  สุริวรรณ 
ธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
ปภพ   จันทร์หอม 
เกรียงไกร   แซ่พ่าน 
สมศักดิ์  การินทร์จินดา 
อานนท์  จับใจนาย 
อัมพรรณ์   แก้วดำ 
สมคิด   ทาโม 
พัฒรพงษ์   แซ่ฟุ้ง 
อุดมกิจ   เจริญฟุ้งสกุล 
ทินกร  วัฒนาฟุ้งเจริญ 
ธีธัช   แซ่เติ๋น 
กิตติโรจน์   แซ่ลี่ 
วิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์ 
 

 
 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  - ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือ หมายเหตุ 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

นายณัฐรัฐ  บำรุงศรี 
 
นางแสงทอง  อูปป้อ 
นายกฤษฎา  ทิวาคำ 
นายธนพนธ์  เลิศศรีพัฒนากุล 
น.ส.พัชรินทร์ดา  กาญจนคงคา 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นายพินัย  ทิพย์คำ 
นางพีรพรรณ   วังมณี 
นางกชนันท์  ทรายทอง 
นายวัธกร  วงค์คำฝั้น 
น.ส.วิไลวรรณ  จันทาพูน 
นางสาวรุ้งฤทัย  ใจแก้ว 
นางศศิมาพร  จอมสวรรค์ 
นางสาวสายเพ็ชร  สุปัญโญ 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 

นักส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ชำนาญการ 
นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผอ.กองช่าง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นิติกร 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ณัฐรัฐ  บำรุงศรี 
 
แสงทอง  อูปป้อ 
กฤษฎา  ทิวาคำ 
ธนพนธ์ เลิศศรีพัฒนากุล 
พัชรินทร์ดา กาญจนคงคา
กัญญานัฐ  กระทง 
พินัย  ทิพย์คำ 
พีรพรรณ  วังมณี 
กชนันท์  ทรายทอง 
วัธกร  วงค์คำฝั้น 
วิไลวรรณ  จันทาพูน 
รุ้งฤทัย  ใจแก้ว 
ศศิมาพร  จอมสวรรค์ 
สายเพ็ชร  สุปัญโญ 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 เมื่อเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม
แล้วตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลมาร่วมประชุม มีจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญนายปกรณ์ สุริวรรณ 
นายอำเภอเชียงแสน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ครั้งแรก 
1.1 ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซวชั่วคราว อ่านประกาศ
อำเภอเชียงแสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ครั้งแรก 

นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง อ่านประกาศอำเภอเชียงแสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซวครั้งแรก
เลขานุการสภาชั่วคราว ให้ที่ประชุมฟังจนจบ (ตามประกาศอำเภอเชียงแสน แนบท้ายรายงานการประชุม) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2 นายอำเภอเชียงแสน กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ครั้งแรก 
นายปกรณ์  สุริวรรณ กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ครั้งแรก (ตามคำกล่าวเปิดการประชุมสภา 
นายอำเภอเชียงแสน เทศบาลตำบลบ้านแซว ครั้งแรก แนบท้ายบันทึกรายงานการประชุม) 
 

1.3 ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซวชั่วคราว เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลที่มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม เป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว (ข้อ 7 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) 

นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการชั่วคราว  ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้อ 6 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น

เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
คราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวฯ เสร็จแล้วเชิญนายสมศักดิ์ การินทร์จินดา สมาชิก
สภาเทศบาลที่มีอายุมากที่สุดที่อยู่ในที่ประชุมเป็นประธานที่ประชุม เพื่อนำสมาชิกกล่าวคำ
ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ (มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล) และดำเนินการเลือก
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 

สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา ได้นำสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม มาตรา 17 แห่ง 
ประธานสภาชั่วคราว พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ว่า “ข้าพเจ้า ....(นายสมศักดิ์ การินทร์จินดา)........ขอ

ปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์
สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ครั้งแรก 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว (ข้อ 8 ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) 

สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา 
ประธานสภาชั่วคราว ต่อไปเป็นการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ขอให้เลขานุการสภา อธิบายวิธีการ

เลือกประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 8 วิธีการเลือก 
เลขานุการชั่วคราว ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง

ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น คำเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นฯ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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สท.สมศักดิ์ การินทร์จนิดา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาชั่วคราว ตำบลบ้านแซว และให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
สท.สมคิด  ทาโม (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) เสนอนายปภพ  จันทร์หอม เป็นประธานสภาเทศบาล

ตำบลบ้านแซว 
สท.สมศักดิ์ การินทร์จนิดา 
ประธานสภาชั่วคราว ขอผู้รับรอง  
สท.วิจิตรา อินต๊ะอุ่นวงค์ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.เกรยีงไกร แซ่พ่าน (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.สมศักดิ์ การินทร์จนิดา 
ประธานสภาชั่วคราว มีผู้รับรองถูกต้อง ตามระเบียบฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ให้เวลาพอสมควร ไม่มีผู้เสนอ

เพิ่ม) เมื่อไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม และมีผู้ถูกเสนอให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแซวเพียงคนเดียว จึงขอประกาศว่า นายปภพ  จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแซว เขต 1 ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว (ข้อ 14 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) จะได้รายงานผลการ
เลือกประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้นายอำเภอ (ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) เพื่อพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป (มาตรา 20 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล)  
ขอพักการประชุม  

ที่ประชุม พักการประชุม ประมาณ 20 นาที ในระหว่างนั้น ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวรายงานผล
การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้นายอำเภอพิจารณาออกคำสั ่งแต่งตั้ง    
เสร็จแล้วได้ดำเนินการประชุมต่อ ประธานสภาชั่วคราว ได้อ่านคำสั่งอำเภอเชียงแสน ที่ 
193/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว สั่งวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป (ตามคำสั่งอำเภอเชียงแสน แนบท้ายรายงาน
การประชุม) และมีผลให้ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง (ข้อ 10 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) 

นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 10 ประธานสภา

เทศบาลชั่วคราว พ้นจากตำแหน่งเมื่อ (2) สำหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่ง
แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล ดังนั้น จึงขอเชิญ นายปภพ จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแซว ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมต่อเพ่ือเลือกรองประธานสภา
เทศบาลตำบลบ้านแซว 
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3.2 การพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว (ข้อ 11 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) 
นายปภพ  จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบล   

บ้านแซว ตนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกฎหมายและเป็น
ประโยชน์ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแซวอย่างแท้จริง ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภา
เทศบาลตำบลบ้านแซว (ข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นฯ) ขอให้เลขานุการชั่วคราว อธิบายวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ให้ที่
ประชุมทราบ 

นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
เลขานุการสภาชั่วคราว อธิบายวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 12 โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 
กล่าวคือ ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที ่เห็นสมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  
หนึ่งคน คำเสนอนั้นต้องมีรับรองไมน่้อยกว่าสองคน 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา

เทศบาลตำบลบ้านแซว 
สท.อานนท์  จับใจนาย (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอเสนอนายเกรียงไกร แซ่พ่าน เป็นรองประธานสภา

เทศบาลตำบลบ้านแซว 
นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
สท.ทินกร วัฒนาฟุ้งเจริญ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว)  ขอรับรอง 
สท.พัฒรพงษ์  แซ่ฟุ้ง (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว)  ขอรับรอง 
นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ การรับรองถูกต้อง ตามระเบียบฯ มีท่านใดจะเสนออีก ขอเชิญเสนอได้ (ให้เวลาเสนอ

พอสมควรแล้วไม่มีผู้เสนอเพ่ิม) ถา้ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม จึงขอประกาศว่า นายเกรียงไกร แซ่พ่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เขต 2  ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบล
บ้านแซว ทั้งนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว (ข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) จะได้รายงานผลการเลือกรองประธานสภา
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เทศบาลตำบลบ้านแซวให้นายอำเภอเชียงแสน (ข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) เพ่ือพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภา
เทศบาลตำบลบ้านแซว ต่อไป (มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล) 

สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มีความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแซว ตนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดี  

 
3.3 การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว (ข้อ 11 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) 

นายปภพ  จันทร์หอม  
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว (ข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) ให้เลขานุการชั่วคราว อธิบายวิธีเลือก
เลขานุการสภาเทศบาล ให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
เลขานุการสภาชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 13 วิธีเลือก

เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำวิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ 
12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นฯ  

ที่ประชุม รับทราบ 
นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุม เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา

เทศบาลตำบลบ้านแซว และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
สท.กิตติโรจน์  แซ่ลี่ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) เสนอ นางสาววิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลบ้านแซว เขต 1 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.สมคิด  ทาโม (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบฯ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีก ขอเชิญเสนอได้ (ให้เวลาพอสมควร

แล้วไม่มีผู้เสนอเพิ่ม) เมื่อไม่มีผู้เสนอเพิ่ม จึงขอประกาศว่า นางสาววิจิตรา อินต๊ะอุ่นวงค์  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เขต 1 ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบล   



- 7 - 

 

บ้านแซว (ข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) 
โดยให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 19 

สท.วิจิตรา อินต๊ะอุ่นวงค์  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มีความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแซว ตนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ 

  
 3.4 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2564  
 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 

การกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น
จะมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
และมีกำหนดกี่วัน (ข้อ 11 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นฯ) 

นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณากำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด 

แต่ละสมัยในปีนั้นจะมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน (ข้อ 11 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่นฯ) ก่อนอื่นขอให้ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้ข้อมูล
เบื้องต้นว่าในแต่ละปี เทศบาลมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาเทศบาลอะไรบ้างในช่วงใด 

 ขอเชิญ นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง  
รองปลัดเทศบาลฯ ในแต่ละปีเทศบาล มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ 

1) เดือนกุมภาพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณากำหนดการประชุมสมัยสามัญ
ประจำปี (ข้อ 11 (2) ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ) 

2) เดือนมิถุนายน ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติให้สภาท้องถิ่นทราบ (ข้อ 24 ระเบียบ 
มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ) 

3) เดือนสิงหาคม  ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีถัดไป (ข้อ 23 ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) 

4) เดือนธันวาคม ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานใน
รอบปีที่ผ่านมา (ม.48 ทศ วรรคห้า พ.ร.บ.เทศบาล) และเสนอผลการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อ 30 (5) ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) 

นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ  จากข้อมูลที่รองปลัดเทศบาล ให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นแนวทางในการกำหนดการ 

ประชุมสมัยสามัญประจำปีแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมเสนอกำหนดการประชุมสมัยสามัญ
ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2565 

สท. เกรียงไกร  แซ่พ่าน (ยกมือขึ้น และประธานฯ อนุญาตแล้ว) ขอเสนอกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี 
2564 มีกำหนด 30 วัน ดังนี้ 

 สมัยที่ 1   กำหนดเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
 สมัยที่ 2  กำหนดเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
 สมัยที่ 3  กำหนดเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 สมัยที่ 4  กำหนดเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
 และกำหนดวันประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2565 มีกำหนด 30 วัน 

กำหนดเริ่มเริ่มประชุมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่เชิญเสนอได้ (ให้เวลาพอสมควรแล้วไม่มีผู้เสนอที่ต่าง

ออกไป) เมื่อไม่มีผู้เสนอแตกต่างออกไป ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ท่านใดเห็นชอบกำหนด
จำนวนวันและกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนวัน และ
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2565 ตามท่ี สท. เกรียงไกร แซ่พ่าน
เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว ประธานสภาเทศบาลจะทำเป็นประกาศของสภาเทศบาล

ตำบลบ้านแซว และติดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวต่อไป 
 
 3.5 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ข้อ 33 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ) 
นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้เลขานุการอธิบาย

ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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น.ส.วิจิตรา อินต๊ะอุ่นวงค์   
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 33 กำหนดไว้ว่า 

รายงานการประชุมท้องถิ ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบก่อนให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น โดยให้สมาชิกที่ประชุมได้เสนอ  
ผู้ที ่ตนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยมีผู ้รับรองไม่น้อยกว่า   
สองคน (ตามระเบียบ ข้อ 103 (1) และข้อ 105 (2)) 

นายปภพ  จันทร์หอม 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกที่ประชุมได้เสนอผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     

ทีละคน เสนอได้ไม่จำกัด โดยมีผู้รับรองคำเสนอนั้นไม่น้อยกว่าสองคน โดยขอให้เสนอชื่อทีละ
คน เลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไป  

 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ขอเชิญครับ 
สท.เกรียงไกร  แซ่พ่าน (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอเสนอ สท.สมคิด  ทาโม เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม คนที่ 1 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 
สท.อานนท์  จับใจนาย (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.ทินกร วัฒนาฟุ้งเจริญ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
 เป็นอันว่า สท.สมคิด ทาโม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 ขอเชิญครับ 
สท.กิตติโรจน์  แซ่ลี่ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอเสนอ สท.อุดมกิจ เจริญฟุ้งสกุล เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 
สท.สมคิด  ทาโม (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.พัฒรพงษ์   แซ่ฟุ้ง (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
 เป็นอันว่า สท.อุดมกิจ เจริญฟุ้งสกุล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ขอเชิญครับ 
สท.ทินกร วัฒนาฟุ้งเจริญ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอเสนอ สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 
สท.กิตติโรจน์  แซ่ลี่ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.เกรียงไกร  แซ่พ่าน (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
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ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
 เป็นอันว่า สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
 มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
สท.อุดมกิจ เจริญฟุ้งสกุล (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอเสนอ สท.พัฒรพงษ์  แซ่ฟุ้ง เป็นคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 
สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.ธีธัช แซ่เติ๋น (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
 เป็นอันว่า สท.พัฒรพงษ์  แซ่ฟุ้ง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ (ให้เวลาพอสมควรแล้วไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม) 
 ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอสรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพ่ือน

สมาชิกที่เสนอชื่อ ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้ 
1) สท.สมคิด  ทาโม    เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
2) สท.อุดมกิจ เจริญฟุ้งสกุล เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
3) สท.สมศักดิ์  การินทร์จินดา    เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
4) สท.พัฒรพงษ์  แซ่ฟุ้ง  เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทั้ง 4 คน ได้ทำการประชุมคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ทุกท่านเห็นพ้องให้ สท.สมศักดิ์  การินทร์จินดา 
เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวนเสียง 12 เสียง (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ๔.1 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 

ในวันอังคารที ่25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว และพิจารณาข้อราชการ
อ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลบ้านแซว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
   ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายอำเภอเชียงแสน ได้ทำการกล่าวปิดประชุม ขอเชิญครับ 
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นายปกรณ์  สุริวรรณ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกได้ดำเนินการประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล 
นายอำเภอเชียงแสน รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว และกำหนดวันเริ ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 

เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครบถ้วนแล้ว ต่อไปการเรียกประชุมสภาเทศบาลตาม
สมัยประชุม รวมถึงการเปิดและปิดการประชุม จะเป็นหน้าที่ของประธานสภาเทศบาล (ม.25 
พ.ร.บ.เทศบาล) วันนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดรวมถึงนายกเทศมนตรีตำบล 
บ้านแซว หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

 
  (ลงชื่อ)              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาววิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์) 
     เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแซว 

 
(ลงชื่อ)     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายสมศักดิ์   การินทร์จินดา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 1 

 
(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายสมคิด  ทาโม) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 1 

 
(ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายอุดมกิจ  เจริญฟุ้งสกุล) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 2 

 
 (ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายพัฒรพงษ์  แซ่ฟุ้ง) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 2 
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สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อ วันที่  25  พฤษภาคม 2564 

 
(ลงชื่อ)                            

                    (นายปภพ   จันทร์หอม) 
          ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 


