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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ คร้ังแรก 
เม่ือวันอังคาร ท่ี  11  พฤษภาคม  2564  เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวันชัย  สารคาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 วันชัย  สารคาญ  
๒ นายปรีชา  ทนงยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 ปรีชา  ทนงยิ่ง  
๓ นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 มาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์  
๔ นายสุนทร  ใจกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 สุนทร  ใจกว้าง  
๕ นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 รัชนี  เปรมไทยสงค์  
๖ นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 เฉลียด  กล่าวรัมย์  
๗ นายอ าคา  อินทะแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 อ าคา  อินทะแพทย์  
๘ นางวรัทยา  จินดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 วรัทยา  จินดา  
๙ ร.ต.อ. สุนทร  สีสมัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 สุนทร  สีสมัย  

๑๐ นางบังอร  ราชกิจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 บังอร  ราชกิจ  
11 นายวิจารย์  สุระมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 วิจารย์  สุระมณี    
๑2 นายทองใส  วิจารจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 ทองใส  วิจารจันทร์  

ผู้ไม่มาประชุม       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายนพพร  ศรีตูมแก้ว ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

รักษาราชการแทน นายอ าเภออาจสามารถ ปฏิบัติ
ราชการแทน ผู้ว่าราชการจงัหวัดร้อยเอ็ด 

นพพร  ศรีตูมแก้ว  

2 นางประวีณา  นามศิริ ท้องถิ่นอ าเภออาจสามารถ ประวีณา  นามศิริ  
3 นายเทพพร  จ าปานวน นายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ เทพพร  จ าปานวน  
4 นางนวลรัตน์  พันธโคตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ นวลรัตน์  พันธโคตร    
5 นายณัฐพงษ์  ธรรมราษฎร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ ณัฐพงษ์  ธรรมราษฎร ์  
6 นายพูลทรัพย์  มานะดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ พูลทรัพย์  มานะดี  
7 นายกฤช  ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ กฤช  ภูศรี  
8 นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลต าบลอาจสามารถ จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  
9 นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
10 นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ไพรรนิทร์  หาญสุริย์  

11 นางพิศมัย  ชัฏพลชัย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล พิศมัย  ชัฏพลชัย  
12 นายกัมพล  หาญสุริย์ ผู้อ านวยการกองช่าง กัมพล  หาญสุริย์  
13 นายทรงฤทธิ์  เอกวุธ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทรงฤทธิ์  เอกวุธ  
14 นายกิต  สมัครวงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ  กิต  สมัครวงศ์  
15 นางสาวศิริกุล  สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ศิริกุล  สาศิริ  
16 นางพนิจดา  สาระภักดี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนิจดา  สาระภักดี  
17 นายกิต  สมัครวงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ กิต  สมัครวงศ์  
18 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
19 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
20 นางกนกพร  เอกวุธ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กนกพร  เอกวุธ  
21 นางสาวศรัญญา  พารา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศรัญญา  พารา  
22 พ.จ.อ.สุวิจักขณ์  บูรณะพล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน สุวิจักขณ์  บูรณะพล  
23 นายทองเพชร  สู่สุข วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ทองเพชร  สู่สุข  
24 นางปริศนา  วรวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ปริศนา  วรวงศ์  
25 นางอุภัสษร  มนต์ไธสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อุภัสษร  มนต์ไธสงค์  
26 นางสาวสุภาพร  อวนศรี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สุภาพร  อวนศรี  
27 นายพิทักษ์  มานะดี ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป พิทักษ์  มานะดี  
28 นางสาวรัตนา  มานะดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รัตนา  มานะดี  
29 นางสาวกัลยา  พลแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  พลแดง  
30 นางภัคธิมา สุมามิตร์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ภัคธิมา สุมามิตร์  

เร่ิมประชุม เวลา  09.30 น.              

นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค ขณะนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่าน นพพร ศรีตูมแก้ว 
เลขานุการสภาช่ัวคราว  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอ าเภอ 

อาจสามารถ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จุดเทียน ธูป บูชา 
พระรัตนตรัย  

    (อ่านประกาศ)  
    ประกาศอ าเภออาจสามารถ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  

ครั้งแรก ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  
กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142  
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562  เมื่อวันท่ี 28  มีนาคม  2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ครบตามจ านวนแล้ว เมื่อวันท่ี 
27  เมษายน  2564 นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง  
ประกอบกับค าส่ังจังหวัดร้อยเอ็ดท่ี 3222/2563  ลงวันท่ี 2  พฤศจิกายน  
2563  เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทน จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ครั้งแรก ในวันท่ี  11  พฤษภาคม  2564   
เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ประกาศ   
ณ  วันท่ี  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ลงช่ือ  นายนพพร  ศรีตูมแก้ว  ปลัดอ าเภอ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  รักษาราชการแทน นายอ าเภออาจสามารถ  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
และในโอกาสนี้   ขอเรียนเชิญท่านนพพร  ศรีตูมแก้ว ปลัดอ าเภอหัวหน้าส่วน 
กลุ่มงาน นายอ าเภออาจสามารถ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ครั้งแรก  

นายนพพร  ศรีตูมแก้ว    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ทุกท่าน ตามท่ีพระราชบัญญัติ 
ปลัดอ าเภอหัวหน้าส่วนกลุ่มงาน    จัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช พ.ศ. 2476 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
บริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน  และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 24  เมษายน  2477  การปกครองท้องถิ่นใน 
นายอ าเภออาจสามารถ     รูปแบบเทศบาล จึงถือก าเนิดข้ึนนับแต่นั้นเป็นต้นมา ปีนี้เป็นปีท่ี  87 
ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.รอ.     กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถทุกท่าน 
        ท่ีได้รับการเลือกจากประชาชน เมื่อวันท่ี  28  มีนาคม  2564  ท่ีผ่านมาและ 
        การการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   

    ถือว่าท่านท้ังหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพี่น้องประชาชน 
    ในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถ ท่ีเข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้  ท่านท้ังหลาย  
    หน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านท่ีมีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้ว นับต้ังแต่ท่าน 
    ทราบผลการเลือก สภาเทศบาลมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อประชาชน  โดยการ 
    ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและ 
    นโยบายท่ีก าหนดไว้การต้ังกระทู้ถาม การตั้งกระทู้ถามสามัญ หรือ 
    คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล  เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณา 
    สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภาเทศบาล  
    การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมารณรายจ่าย  
    เทศบัญญัติต่าง ๆ หรือกิจการอื่นใดอันเป็นอ านาจหน้าท่ีของสภาเทศบาล 
    ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความส าเร็จของการบริหารราชการ  
    การจัดการสาธารณะ ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ ท่ีตอบโจทย์ต่อปัญหา 
    ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2. ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 
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4. ปฏิบัติหน้าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ  ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใด ๆ 
5. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย หนัก
แน่นด้วยเหตุและผลท่ีถูกต้อง 
ท้ายนี้กระผมขอน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหา
ภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการท่ี 9 ซึ่งพระราชทานให้กับ
พสกนิกรชาวไทย เป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตและการท างาน ดังมีใจความตอนหนึ่ง
ว่า “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่นอยู่ใน
คุณธรรม  ท้ัง  3  ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อ
หน้าท่ี”  กระผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ครั้งแรก ณ  บัดนี้ 
 

นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภาช่ัวคราว แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554   

ข้อ 6 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวนแล้ว ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอ าเภอส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้
ก าหนด  
ข้อ 7  ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่นช่ัวคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นช่ัวคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว  หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้
มีอายุมากท่ีสุด ไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มี
อายุมากท่ีสุดรองลงมาตามล าดับ ซึ่งอยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมน าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นปฏิญาณตนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  และ
ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นจากการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจึงขอเชิญ 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 ผู้มีอายุ
สูงสุดในท่ีประชุมแห่งนี้  ขึ้นท าหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  และด าเนินการ
ประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  เรียน นายนพพร  ศรีตูมแก้ว  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
ประธานสภาช่ัวคราว  รักษาราชการแทน นายอ าเภออาจสามารถ  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด 
    ร้อยเอ็ด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบพระคุณครับและขอแสดงความ 
    ยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ซึ่งจะท าหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้เป็นวนัแรก 

เพื่อถือปฏิบัติตามมาตรา  17  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช  2496  
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถทุกท่านยืนขึ้น และกล่าวค าปฏิญาณ
ตนตามข้าพเจ้า โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่าน กล่าวชื่อตนเอง   
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“ข้าพเจ้า (นายอ าคา  อินทะแทพย์) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ    
ขอปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติ ตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  ท้ังจะซ่ือสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน”  
เชิญทุกท่านนั่งลงครับ 

    กระผม นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอท าหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 
และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 3  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอเชิญเลขานุการสภาช่ัวคราวได้ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประธานสภาช่ัวคราว  เลือกประธานสภาเทศบาล 

นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช  2496 มาตรา  20 และระเบียบ 
เลขานุการสภาช่ัวคราว กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   

ข้อ 8   วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไมน่้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ช่ือท่ีเสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนช่ือ
ตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ี
ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้นโดย
ใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่ง
ให้น าความในข้อ 39  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง  ให้
ประธานท่ีประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้
ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ใหป้ระธานท่ีประชุมจับสลากว่าผู้ใด
จะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน
ตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

 ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตาม
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งต้ังทันที
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เมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับ
แต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป   

 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึง่คน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  เมื่อทราบข้อกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการประชุมสภา
เทศบาลแล้ว ขอใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้คัดเลือกประธานสภาเทศบาล 
เชิญท่านอ าคา  อินทะแพทย์ ท าหน้าท่ีประธานการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายอ าคา  อินทะแพทย์ ต่อไปเป็นการด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอช่ือท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถครับ 

นางบังอร  ราชกิจ ดิฉัน  นางบังอร  ราชกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านอ าคา  อินทะแพทย์  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ค่ะ 
 
นายอ าคา  อินทะแพทย์ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  
    ผู้รับรอง 
    1. นายทองใส  วิจารจันทร์ 
    2.  นายปรีชา  ทะนงยิ่ง 
นายอ าคา  อินทะแพทย์ มีท่านใดเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 1 - 2 - 3 
    ประกาศผลการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
    นายอ าคา  อินทะแพทย์   ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลต าบล 

อาจสามารถ ขอพักการประชุม  10  นาที เพื่อเจ้าหน้าท่ีน าเอกสารเสนอต่อ 
นายนพพร  ศรีตูมแก้ว  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  รักษา
ราชการแทน นายอ าเภออาจสามารถ  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด  ลงนามแต่งต้ังประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ต่อไป 

 
นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค ด้วยนายนพพร  ศรีตูมแก้ว  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
เลขานุการสภาช่ัวคราว  รักษาราชการแทน นายอ าเภออาจสามารถ  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ร้อยเอ็ด ได้ลงนามในประกาศแต่งต้ังประธานสภาเทศบาล เรียบร้อยแล้ว กระผมขอ
อนุญาตอ่านค าส่ังให้ท่ีประชุมทราบ  ค าส่ังอ าเภออาจสามารถ ท่ี 375/2564  
เรื่อง  แต่งต้ังประธานสภาเทศบาลอาจสามารถ  ด้วยสภาเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ  ได้มีมติเลือกนายอ าคา  อินทะแพทย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลอาจสามารถ   ครั้งแรก ในวันท่ี  11 พฤษภาคม 2564  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ค าส่ังจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 3222 /2563 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง มอบ
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
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ราชการ นายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทน  จึงแต่งต้ังนายอ าคา  อินทะแพทย์ เป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
ส่ัง ณ วันท่ี  11  พฤษภาคม พ.ศ.2564  ลงช่ือ นายนพพร  ศรีตูมแก้ว 

                    ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน  
                   นายอ าเภออาจสามารถ ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

และในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านอ าคา  อินทะแพทย์ ประธานเทศบาลต าบล 
อาจสามารถ  ขึ้นประจ าท่ีนั่งประธานสภาเทศบาล  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์ ต่อไปเป็นการด าเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญ  เลขานุการสภาช่ัวคราว ช้ีแจงข้อระเบียบ กฎหมาย ครับ 

นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  2496  มาตรา  20   
เลขานุการสภาช่ัวคราว  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

   พุทธศักราช  2547  ข้อ 12  ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรอง 
    ประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวนท่ีกฎหมาย ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ก าหนด ส าหรับเทศบาลต าบลอาจสามารถ มีรองประธานเทศบาลได้  1  คน   

โดยใช้วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นโดยอนุโลม  กล่าวคือ  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
แต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง  ท่ีตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารง 
ต าแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่น  ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
ไม่น้อยกว่าสองคน  ช่ือท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน 
เลือกจากช่ือเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนช่ือตัว  และช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งช่ือ  
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่

 เฉพาะคนท่ีได้คะแนนเท่ากันโดยวิธีเดิม   หากปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงช้ีขาด   จึงขอเรียนเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์ ผมขอเชิญให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  โดยต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง

ไม่น้อยกว่าสองคนครับ  

นางวรัทยา  จินดา ดิฉัน นางวรัทยา  จินดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านวิจารย์ สุระมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ 
 
นายอ าคา  อินทะแพทย์ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
    ผู้รับรอง 
    1.  นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ 
    2.  นายวันชัย  สารคาญ 
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นายอ าคา  อินทะแพทย์ มีท่านใดเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ /เชิญครับ /ถ้าไม่มีประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  นับ 1 - 2 - 3 
    ประกาศผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
    นายวิจารย์  สุระมณี  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบล 

อาจสามารถ  

ระเบียบวาระที่ 5  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์ ต่อไปเป็นการด าเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญ  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ช้ีแจงข้อระเบียบ กฎหมาย ครับ 

นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.  
เลขานุการสภาช่ัวคราว  2547  ข้อ 13 ก าหนดว่า วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘  

มาใช้บังคับโดย อนุโลม  ข้อ 18  วรรคแรก  ก าหนดว่า ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้  หรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  ท้ังนี้  ให้ค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

นายอ าคา  อินทะแพทย์ ผมขอเชิญให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  โดยต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่

น้อยกว่าสองคนครับ  

นายวิจารย์  สุระมณีย์ กระผม นายวิจารย์  สุระมณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านปลัด 
สมาชิกสภาเทศบาล จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  เป็นเลขานุการเทศบาลต าบลอาจสามารถ ครับ 
 
นายอ าคา  อินทะแพทย์ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นางบังอร  ราชการ 
    2. นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ 
นายอ าคา  อินทะแพทย์ มีท่านเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีประธานสภาเทศบาลนับ 1 2 3 
ประธานสภาเทศบาล 
    ประกาศผลการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
    นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล 

อาจสามารถ  

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องปรึกษาก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564 และ ก าหนดวันเริ่ม 
    ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี  2565 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช 2496 มาตรา 24  ก าหนดว่า   
เลขานุการสภาเทศบาล  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย  สมัยประชุม สามัญครั้งแรก  และวันเริ่ม 
    ประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  และสมัยประชุมสามัญสมัย 

หนึ่ง ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  และตามข้อ  11 (2)  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
ก าหนดว่า  ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาล ก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรก  ของปีถัดไปและมี
ก าหนดกี่วัน  

 
นายวิจารย์  สุระมณี กระผม นายวิจารย์  สุระมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอสมัยประชุมสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล สมัยท่ี 1 ประจ าปี  2564 เริ่มต้ังแต่วันท่ี  17   เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  

2564 ถึงวันท่ี  15   มิถุนายน  พุทธศักราช  2564  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 
ครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายเฉลียด กล่าวรัมย์ 
    2. นางบังอร  ราชกิจ     

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ถือว่าการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี 1  ประจ าปี 2564 เริ่มต้ังแต่วันท่ี  17   เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  

2564 ถึงวันท่ี  15   มิถุนายน  พุทธศักราช  2564  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไป การก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ขอเชิญเสนอครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายบังอร  ราชกิจ ดิฉัน นางบังอร  ราชกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ขอเสนอ สมัยประชุมสามัญ  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมัยท่ี 2  เริ่มต้ังแต่วันท่ี   1  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช 2564 
    ถึงวันท่ี  30  สิงหาคม  พุทธศักราช  2564  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน ค่ะ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นางวรัทยา  จินดา 
    2. นายวิจารย์  สุระมณี 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ถือว่าการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  เริ่มต้ังแต่วันท่ี   1  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช 2564 
    ถึงวันท่ี  30  สิงหาคม  พุทธศักราช  2564  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไป การก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ขอเชิญเสนอครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นางวรัทยา  จินาดา  ดิฉัน  นางวรัทยา จินดา  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมัยท่ี 3  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  2564 
    ถึงวันท่ี  30  กันยายน พุทธศักราช  2564   มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ค่ะ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายปรีชา  ทนงยิ่ง 
    2. นายวันชัย  สารคาญ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ถือว่าการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สามัญ สมัยท่ี 3  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  2564 
    ถึงวันท่ี  30  กันยายน  พุทธศักราช  2564   มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไป การก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ขอเชิญเสนอครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ ดิฉัน นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอสมัยประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  สามัญ สมัยท่ี 4  เริ่มต้ังแต่วันท่ี   1  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช  2564   
    ถึงวันท่ี  30  ธันวาคม  พุทธศักราช  2564   มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน ค่ะ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายทองใส  วิจารย์จันทร์ 
    2. นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ถือว่าการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สามัญ สมัยท่ี 4 เริ่มต้ังแต่1  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช  2564   
    ถึงวันท่ี  30  ธันวาคม  พุทธศักราช  2564   มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไป การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  2565   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเสนอครับ  

นายวันชัย  สารคาญ  กระผม นายวันชัย  สารคาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ขอเสนอการประชุมสมัย 
สมาชิกสภาเทศบาล สามัญสมัยแรก ประจ าปี 2565  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  

2565 ถึงวันท่ี  2  มีนาคม  พุทธศักราช  2565   มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน ครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ 
    2. นายเฉลียด  กล่าวรัมย์  
นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ถือว่าการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สามัยสมัยแรก ประจ าปี  2565เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช 

2565 ถึงวันท่ี  2  มีนาคม  พุทธศักราช  2565   มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  




