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......................................................... 
ผู้มาประชุม 
 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายค าศรี   ทิพราช สมาชิกสภาเทศบาล นายค าศรี   ทิพราช 
๒ นายวิษณุ   เพียเสนา สมาชิกสภาเทศบาล นายวิษณุ   เพียเสนา 
๓ นายมรกต  ยศสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล นายมรกต  ยศสุภาพ 
๔ นางมลิวรรณ  พรมมาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล นางมลิวรรณ  พรมมาสิทธิ์ 
๕ นายบุญเพ็ง  พิมโคตร สมาชิกสภาเทศบาล นายบุญเพ็ง  พิมโคตร 
๖ นายประสมศรี  ศิลารักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล นายประสมศรี  ศิลารักษ ์
๗ นายกิตติศักดิ์  โพนสิม สมาชิกสภาเทศบาล นายกิตติศักดิ์  โพนสิม 
๘ นายวิเชียร  ค าแสน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิเชียร  ค าแสน 
๙ นายนิวัฒน์  พรมชัย สมาชิกสภาเทศบาล นายนิวัฒน์  พรมชัย 

๑๐ นายนิยม  วรรณศิริ สมาชิกสภาเทศบาล นายนิยม  วรรณศิริ 
๑๑ นายโกวิท  บุญชิต  สมาชิกสภาเทศบาล นายโกวิท  บุญชิต 
๑2 นายศุภชัย  ศรีมงคล สมาชิกสภาเทศบาล นายศุภชัย  ศรีมงคล 

 
เลขานุการสภา  ฯ 
 
 นายอ าพล   สีหา      ปลัดเทศบาลต าบลน้ าสวย    ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล  (ชั่วคราว) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายโสภณ  อริยะสุข นายกเทศมนตรีต าบลน้ าสวย นายโสภณ   อริยะสุข 
๒ ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม รองนายกเทศมนตรี ฯ ร.ต.ท.สามารถ   สร้อยพรม 
๓ นางสุพรรณี วีระเสรี รองนายกเทศมนตรี ฯ นางสุพรรณี   วีระเสรี 
๔ นางสาวจิรภา  หอมบุบผา เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ นางสาวจิรภา  หอมบุบผา 
๕ นายพงศ์พันธุ์  คงเติม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายพงศ์พันธุ์  คงเติม 
๖ นายสรัล   หองทองคาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล นายสรัล   หองทองคาน 
๗ นางปุญชรัสมิ ์ สุวรรณเจริญ ผู้อ านวยการกองคลัง นางปุญชรัสมิ์  สุวรรณเจริญ 
๘ นายธงชัย   บุตรเต ผู้อ านวยการกองช่าง นายธงชัย   บุตรเต 

 
 
 
 



       -๒-  
 

 
พิธีการก่อนระเบียบวาระการประชุม ๑. นายอ าเภอจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 ๒. เลขานุการสภาเทศบาล  (ชั่วคราว)  อ่านประกาศอ าเภอเมืองเลย 
 ๓. นายอ าเภอกล่าวเปิดการประชุม 
 ๔. เลขานุการสภาเทศบาล (ชั่วคราว) เชิญประธานสภา(ชั่วคราว) ท าหน้าที่ 

มตทิี่ประชุม ให้นายค าศรี   ทิพราช   ผู้อาวุโสสูงสุดน ากล่าวค าปฏิญาณตน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานสภาเทศบาลต้าบลน ้าสวย (ชั่วคราว)   น้ากล่าวค้าปฏิญาณตน  

ข้าพเจ้า  นายค้าศรี ทิพราช  จะรักษาและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทั งจะซ่ือสัตย์ สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่น 

    
ระเบียบวาระท่ี  ๒ การเลือกประธานสภาเทศบาลต้าบลน ้าสวย 

มตทิี่ประชุม ให้นายค าศรี   ทิพราช   ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  
(ชั่วคราว) 

 -ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย   (ชั่วคราว)  สั่งพักการประชุม 
 -ประธานสภาเทศบาล  (ชั่วคราว)   รายงานผลการเลือกประธานสภา

เทศบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 

นายค าศรี   ทิพราช ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  เมื่อวันที่  28   
ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  มีนาคม   2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
(ชั่วคราว)    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าสวยครบจ านวนตามประกาศคณะกรรมการการ 

เลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย   เมื่อวันที่  
22  เมษายน   2564 

นายค าศรี   ทิพราช   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  24  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล                     
ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  ประกอบ
(ชั่วคราว)    ข้อ  6  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554      
และค าสั่งจังหวัดเลยที่  2586/2562  ลงวันที่   17  ตุลาคม   2562 

นายอ าพล   สีหา เชิญผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล               
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย น้ าสวยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาครับ แต่ก่อนอ่ืนผมขอ
(ชั่วคราว)    อนุญาตอ่านระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

๙ นายสุพัฒน์   ทองจันทร์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา นายสุพัฒน์   ทองจันทร์ 
๑๐ นางลภัส   แจ่มใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางลภัส   แจ่มใส 
๑๑ นางสาวดวงเดือน  วันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ นางสาวดวงเดือน  วันทา 
๑๒ นางสาวพลอยไพลิน  สารวงษ์ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ นางสาวพลอยไพลิน  สารวงษ์ 
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นายศุภชัย   ศรีมงคล   ขอเสนอชื่อ  นายค าศรี   ทิพราช   เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย 
 
นายนิยม  วรรณศิริ   ขอเสนอชื่อ นายบุญเพ็ง   พิมโคตร  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย 
 
นายอ าพล  สีหา ตามระเบียบขอเชิญสมาชิกสภา ๒ ท่าน ท าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
เลขานุการเทศบาลต าบลน้ าสวย ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกให้เป็นประธานสภาคนที่ ๑.นายค าศรี ทิพราช  
(ชั่วคราว) ๒.นายบุญเพ็ง  พิมโคตร  ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย เขียนชื่อและ

นามสกุลครับ ขออ่านชื่อให้ท่านสมาชิกมาลงชื่อตามล าดับ 
  ๑. นายวิษณุ  เพียเสนา 
  ๒. นายมรกต  ยศสุภาพ 
  ๓. นางมลิวรรณ  พรมมาสิทธิ์ 
  ๔. นายบุญเพ็ง  พิมโคตร 
  ๕. นายประสมศรี  ศิลารักษ์ 
  ๖. นายกิตติศักดิ์  โพนสิม 
  ๗. นายวิเชียร  ค าแสน 
  ๘. นายศุภชัย  ศรีมงคล 
  ๙. นายโกวิท  บุญชิต 
  ๑๐.นายนิวัฒน์  พรมชัย 
  ๑๑.นายนิยม  วรรณศิริ 
  ๑๒.นายค าศรี  ทิพราช  
 ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  ร่วมนับคะแนนการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบล

น้ าสวย 
 คนที่ ๑ นายค าศรี  ทิพราช 
 คนที่ ๒ นายค าศรี  ทิพราช 
 คนที่ ๓ นายค าศรี  ทิพราช 
 คนที่ ๔ นายบุญเพ็ง  พิมโคตร 
 คนที่ ๕ นายบุญเพ็ง  พิมโคตร 
 คนที่ ๖ นายบุญเพ็ง  พิมโคตร 
 คนที่ ๗ นายค าศรี   ทิพราช 
 คนที ่๘ นายค าศรี  ทิพราช 
 คนที่ ๙ นายบุญเพ็ง  พิมโคตร 
 คนที่ ๑๐ นายค าศรี  ทิพราช 
 คนที่ ๑๑ นายค าศรี  ทิพราช 
 คนที่ ๑๒ นายบุญเพ็ง  พิมโคตร  
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ผลการลงคะแนนการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  นายค าศรี  
ทิพราช มีผู้มาลงคะแนน  ๗  ท่าน นายบุญเพ็ง  พิมโคตร  มีผู้มาลงคะแนน  
๕ ท่าน  ผลการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวยได้ออกอย่างเป็น
ทางการแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาชั่วคราวได้ประกาศคนที่ได้คะแนน
สูงสุดครับ 

 
นายค าศรี  ทิพราช   จากการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  คือนายค าศรี  ทิพราช 
ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  ครับ 
(ชั่วคราว) 

ระเบียบวาระท่ี  3   การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต้าบลน ้าสวยและเลขานุการสภา 
เทศบาล 
3.1  เลือกรองประธานสภาเทศบาลต้าบลน ้าสวย 

นายอ าพล   สีหา    การเลือกรองประธานสภาจะเป็นการเสนอชื่อและรับรอง  ๒ ท่านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย 
ชั่วคราว     
 
นายประสมศรี   ศิลารักษ์   ผมขอเสนอชื่อผู้ที่จะท าหน้าที่รองประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  นายวิษณุ   เพียเสนา 
 
นายค าศรี ทิพราช   ขอผู้รับรอง   ๒ ท่าน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย   1. นายกิตติศักดิ์  โพนสิม  ผู้รับรอง  

2. นายมรกต   ยศสุภาพ   ผู้รับรอง 
 
นายอ าพล  สีหา     ขอสรุปมีผู้เสนอชื่อเพียงท่านเดียว  คือ นายวิษณุ   เพียเสนา  เป็นรอง 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  ซึ่งมีผู้รับรอง ๒ ท่าน 
(ชั่วคราว) 

นายค าศรี   ทิพราช   รองประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  คือ  นายวิษณุ  เพียเสนา 
ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  

     3.2   เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต้าบลน ้าสวย  

นายค าศรี   ทิพราช   เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  เชิญสมาชิกสภา ฯ  เสนอเลยครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย   
     
นายกิตติศักดิ์  โพนสิม ขอเสนอ  นายอ าพล สีหา  ปลัดเทศบาลต าบลน้ าสวย   เป็นเลขานุการสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย เทศบาลต าบลครับ 
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นายค าศรี   ทิพราช   ขอผู้รับรอง   ๒   ท่าน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย   1. นายวิษณุ   เพียเสนา  ผู้รับรอง 

2. นายศุภชัย   ศรีมงคล   ผู้รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔                             ก้าหนดวันประชุมสภาเทศบาลต้าบลน ้าสวย  สมัยสามัญ 
 
นายอ าพล  สีหา    น าเรียนก าหนดร่างประชุมสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย        ก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ   ประจ าปี  พ.ศ. 2564  และก าหนดวัน 
   เริ่มประชุมสมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

                        สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
1. สมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ตั้งแต่วันที่  7  

พฤษภาคม  2564 ถึงวันที่ 6  มิถุนายน   2564    
(ระยะเวลาสมัยประชุม  30  วัน)  

2. สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่  1  
สิงหาคม  2564  ถึงวันที่   30  สิงหาคม  2564   
(ระยะเวลาสมัยประชุม  30  วัน) 

3. สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่  1     
ตุลาคม  2564  ถึงวันที่   30  ตุลาคม  2564   
(ระยะเวลาสมัยประชุม  30  วัน) 

4. สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่  1   
ธันวาคม  2564  ถึงวันที่   30  ธันวาคม  2564   
(ระยะเวลาสมัยประชุม  30  วัน) 

                             สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
        สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี   2565   ตัง้แต่วันที่  1    

        กุมภาพันธ์  2565   ถึงวันที่  2   มีนาคม   2565   
        (ระยะเวลาของสมัยประชุม  30  วัน) 
 
นายค าศรี   ทิพราช         สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ท่านใดเห็นชอบตามร่างก าหนดวันประชุม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย         สภาเทศบาลต าบลน้ าสวย  สมัยสามัญตามที่ท่านเลขานุการสภา ฯ   

      เสนอมาครับ 

มติที่ประชุม          เห็นชอบ  ตามร่างที่ก าหนดมา  ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔                                   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
นายโสภณ   อริยะสุข         ผม นายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีต าบลน้ าสวย   
นายกเทศมนตรีต าบลน้ าสวย         ขอแนะน าคณะบริหาร  ร.ต.ท.สามารถ สร้อยพรม  รองนายกเทศมนตรี 

      ต าบลน้ าสวย นางสุพรรณี  วีระเสรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลน้ าสวย    
      นายพงศ์พันธุ์ คงเติม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลน้ าสวย                   
      นางสาวจิรภา   หอมบุบผา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลน้ าสวย               
      วันพรุ่งนี้จะมีการแถลงนโยบายขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้ารับฟังแถลง 
      นโยบายครับ 

 
นายค าศรี   ทิพราช        ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการแนะน าตัว  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย   
 
นางลภัส   แจ่มใส      รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  เข้าร่วมประชุมค่ะ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
นายสุพัฒน์   ทองจันทร์      นายสุพัฒน์ ทองจันทร์   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 
นายธงชัย   บุตรเต      นายธงชัย บุตรเต  ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
นางปุญชรัสมิ์   สุวรรณเจริญ       นางปุญชรัสมิ์ สุวรรณเจรญิ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
นายสรัล   หองทองคาน       นายสรัล หองทองคาน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
นายอ าพล   สีหา                 เราได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย            ส าหรับวันพรุ่งนี้ วันที่ ๗ พฤษภาคม   ๒๕๖๔ จะเป็นการแถลงนโยบาย 

    ของท่านนายกเทศมนตรีต าบลน้ าสวยต่อทางสภา  ครับ  
 

นายค าศรี   ทิพราช       กระผมนายค าศรี   ทิพราช ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย ขอกราบ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย       ขอบพระคุณท่านนายอ าเภอเมืองเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ที่ให้เกียรติ 

    เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลน้ าสวยครั้งแรก  ผมขอปิด   
    การประชุม  ครับ 

 
ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
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            ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอ าพล   สีหา) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย 
 
 
 
 
     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  (นายค าศรี ทิพราช) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าสวย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


