
 
  

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง ครั้งแรก 

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายอนุชา บุญชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนุชา บุญชู 
2. นายช านาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ช านาญ เกตุบูรณะ 
3. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ แสงเงิน 
4. นางวัชรี นุ่นสังข ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วัชรี นุ่นสังข ์
5. ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุนทร ปรุงแก้ว 
6. นายสัมภาส ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สัมภาส ศรีจันทร์ 
7. นายบุญสม วังบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญสม วังบัวทอง 
8. นายสุชาติ ทองเนื้อเก้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุชาติ ทองเนื้อเก้า 
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิทน สระบัว 

10. นายลือชัย อดิศาสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลือชัย อดิศาสกุล 
11. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
12. นายระแบบ มัคจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ระแบบ มัคจิตร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. ว่าที่ ร.ต. กิตติภพ รอดดอน นายอ าเภอทุ่งสง กิตติภพ รอดดอน 
2. นายอภิชาติ                แก่นแก้ว ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสง อภิชาติ แก่นแก้ว 
3. นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี ประทีป ศรีแก้ว 
4. นายชัยณรงค ์ เจริญธรรมรักษ ์ รองนายกเทศมนตรี ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ ์

5. นายสัญญา เทวภักดิ ์ รองนายกเทศมนตรี สัญญา เทวภักดิ ์

6. นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สุชาติ จันทบุรี 

7. พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พิรุณ กลัดทอง 

8. นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล กัญช์ อินทนู 

9. นางสาวนภัสกรณ์ การะกรณ ์ นิติกรปฏิบัติการ นภัสกรณ์ การะกรณ ์

10. นางวรัชยา สุวรรณดารา จพง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วรัชยา สุวรรณดารา 

11. นางสาวเรวดี เสียงดี เจ้าหน้าท่ีธุรการ (ท้องถิ่น อ.ทุ่งสง) เรวดี เสียงดี 

12. นายพงศธร หนูพลิบตา ผู้ช่วยนิติกร  พงศธร หนูพลิบตา 

13. นางสาวธนัญญา กลมเกลี้ยง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ธนัญญา กลมเกลี้ยง 

            /เริ่มประชุม...   
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เริ่มประชุม 09.30 น. 
นายกัญช์  อินทนู           เรียนนายอ าเภอทุ่งสง  ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังทุกท่าน  
เลขานุการสภาชั่วคราว     คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายกัญช์ อินทนู 

ปลัดเทศบาลต าบลที่วัง ท าหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์  ขอเรียนเชิญท่าน
นายอ าเภอทุ่งสงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ 

นายอภิชาติ  แก่นแก้ว      ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วังครั้งแรก เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศ 
ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง ครั้งแรก  ตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังและนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง ลงวันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2564 และต่อมาผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลที่วัง   
ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลที่วังและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่
วัง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ 
เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยได้
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง จ านวน 12 คน ครบตาม
จ านวนที่พึงมีแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 ข้อ 6 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 799/2564 
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน จึง
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง ครั้งแรก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน  
พ.ศ. ๒๕64 ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอ าเภอทุ่งสง  

นายกัญช์  อินทนู           ล าดับต่อไปขอเชิญนายอ าเภอทุ่งสง ว่าทีร่้อยตรี กิตติภพ รอดดอน ซึ่งเป็นผู้รับมอบ  
เลขานุการสภาชั่วคราว    อ านาจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในการปฏิบัติราชการแทน กล่าว

เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง ครั้งแรก ขอเรียนเชิญครับ 
ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ  รอดดอน   เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมรู้สึกยินดีและ 
นายอ าเภอทุ่งสง เป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  ครั้งแรก ในวันนี้  

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งครบตามจ านวนที่พึงมีแล้ว  กระผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังทุกท่าน  ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในแต่ละ
เขตเลือกตั้งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ  ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาล
ต าบลที่วังเพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนของปวงชนในเขตเทศบาลต าบลที่วัง  ซึ่งต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ  ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย
ใดๆ  ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดหลัก
กฎหมายเพ่ือผลประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังค าปฏิญาณตนที่ได้ให้ไว้ต่อ
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้  บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง ครั้งแรก  เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลที่วังได้ด าเนินกิจการอันจ าเป็น 

/ตามบทบัญญัติ... 
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ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามล าดับ  ขอให้การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและขออ านวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป  

นายกัญช์  อินทนู               เรียนท่านนายอ าเภอทุ่งสง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทุก
ท่าน  

เลขานุการสภาชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๗  ก าหนดว่าในการประชุมสภาท้องถิ่น 
เมือ่ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  ซึ่งในการนี้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบอ านาจให้นายอ าเภอทุ่งสงปฏิบัติราชการแทน 
เมื่อนายอ าเภอทุ่งสงเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  โดยเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่
ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุม  น าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  กระผมได้ตรวจ 
สอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปรากฏว่า นายระแบบ  
มัคจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เป็นผู้มีอายุสูงสุด จึงขอเรียนเชิญท่านท าหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังชั่ วคราว เ พ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป  
ขอเรียนเชิญครับ 

ระเบีบยวาระท่ี ๑           เรื่องประธานสภาเทศบาลต าบลท่ีวังช่ัวคราว  กล่าวน าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่
วัง  

 กล่าวค าปฏิญาณตน 
นายระแบบ  มัคจิตร ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังทุกท่าน กล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า  
ประธานสภาชั่วคราว           ‘‘ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิญาณตน) ขอปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น’’ 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 
นายระแบบ  มัคจิตร       ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจงวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
ประธานสภาชั่วคราว 
นายกัญช์  อินทนู               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
เลขานุการสภาชั่วคราว     แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
             ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ 
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ใดคะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผล
การเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน
ช่วยตรวจนับคะแนน 
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/ข้อ 14... 
 ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า    
ผู้นั้นได้รับเลือก  

 ข้อ 11 วรรคสาม  ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลและนายอ าเภอ
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

นายระแบบ  มัคจิตร ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรด ารงต าแหน่งประธานสภา 
ประธานสภาชั่วคราว         เทศบาลต าบลที่วัง โดยเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ คนละ ๑ ชื่อ และผู้รับรองไม่น้อยกว่า  
 ๒ คน ขอเชิญครับ 
นายช านาญ  เกตุบูรณะ เรียนท่านนายอ าเภอทุ่งสง ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังที่เคารพ กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายช านาญ  เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล 

ทีว่ังเห็นสมควรเข้ารับต าแหน่งประธานสภาเทศบาลคือ นายบุญสม วังบัวทอง สมาชิก
สภาเทศบาลเขต 2  

นายระแบบ มัคจิตร        ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาชั่วคราว       ผู้รับรองถูกต้องโดย นายนิทน  สระบัว  ร.ต.อ.สุนทร  ปรุงแก้ว 

                                       มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลอื่นอีกหรือไม ่
หากไม่มีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น   ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ดังนั้น นายบุญสม วังบัวทอง ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง ผมขอพัก
การประชุม ๑๐ นาที เพ่ือด าเนินการรายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบล 
ที่วังให้ท่านนายอ าเภอลงนามในประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

นายกัญช์  อินทนู เลขานุการชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
เลขานุการสภาชั่วคราว ตามค าสั่งอ าเภอทุ่งสง ที่ 255/๒๕64 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลที่วัง  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64  เลือกนายบุญสม วังบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลที่วัง เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒4๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕62 
ข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ . 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 และค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 
799/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติ
ราชการแทน จึงแต่งตั้งนายบุญสม วังบัวทอง เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง ทั้งนี้ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีกิ ตติภพ  
รอดดอน นายอ าเภอทุ่งสง 

นายกัญช์  อินทนู             ขอเชิญ นายบุญสม วังบัวทอง ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังและด าเนินการ 
เลขานุการสภาชั่วคราว   ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3            เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกัญช์  อินทนู               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไข                    เลขานุการชั่วคราว         เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
 ข้อ ๑2 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 
 กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ สภาท้องถิ่นใด 

มีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง
ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคน จนกว่าจะครบตาม
จ านวนที่พ่ึงม ี
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่า 
ผู้นั้นได้รับเลือก 

นายบุญสม  วังบัวทอง     ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล        ทีว่ังโดยเสนอชื่อสมาชิกละ ๑ ชื่อและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ขอเชิญครับ 
นายสัมภาส  ศรีจันทร์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านกระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายสัมภาส  ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 กระผมขอเสนอชื่อนายนิทน สระบัว               
นายบุญสม  วังบัวทอง     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล        ผู้รับรองถูกต้องโดย นางสาววัชรี  นุ่นสังข์  นายลือชัย  อดิศาสกุล 

สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอีกหรือไม่
ครับ  หากไม่มีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น   ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ดังนั้น นายนิทน  สระบัว ได้รับเลือกเป็นประธานรองสภาเทศบาลต าบลที่วัง   

ระเบียบวาระท่ี 4             เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง                                            
นายบุญสม วังบัวทอง ล าดับต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วังขอเชิญเลขานุการสภา                                
ประธานสภาเทศบาล        ชั่วคราวชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
นายกัญช์  อินทนู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาชั่วคราว     แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 

ข้อ ๑3 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
พ้นจากต าแหน่ง                                                                                      
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า 
ผู้นั้นได้รับเลือก                                                                                                        
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ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

/นายบุญสม... 
 

นายบุญสม วังบัวทอง ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ควรด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาโดยท่านเสนอชื่อคนละ 
ประธานสภาเทศบาล        ๑ ชื่อและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ขอเชิญครับ 
นายอนุชา  บุญชู เรียนท่านประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนายอนุชา 
สมาชิกสภาเทศบาล         บุญชู สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอ นางสาววัชรี  นุ่นสังข์ 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายช านาญ  เกตุบูรณะ   นายสัมภาส  ศรีจันทร์                                                                     

มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วังอีก
หรือไม่ขอเชิญครับ หากไม่มีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ใน
การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก ดังนั้น นางสาววัชรี นุ่นสังข์ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

นายกัญช์  อินทนู เรียนท่านประธานสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุม
เลขานุการสภาชั่วคราว       สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๓ วรรค ๒  ก าหนดไว้ว่าเมื่อสภาท้องถิ่นได้มีมติเลือก    

เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่งต่อไปขอ           
เชิญ นางสาววัชรี นุ่นสังข ์ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วังต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องการก าหนดวันเริ่มและจ านวนวันของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564  

ระเบียบวาระท่ี 6           เรื่องการก าหนดวันเริ่มและจ านวนวันของสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี 
2565 
นายบุญสม วังบัวทอง    ผมขอรวบสองวาระนี้เพื่อพิจารณาในคราวเดียวกัน  รายละเอียดกฎหมายและระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล ที่เก่ียวข้อง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง  
นางสาววัชรี นุ่นสังข์      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒4๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๑4 พ.ศ. ๒๕62 
เลขานุการสภาเทศบาล    มาตรา ๒๔ ได้ก าหนดไว้ว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ           

ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลต าบลก าหนด ตามวรรคสี่ 
สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด                                                       
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554                  
ข้อ ๒๑ ก าหนดไว้ว่า การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดย
ให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม                                                              

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อม ทั้งติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตเสนอร่างสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 คือ 

 
/สมัยแรก... 

 
 

สมัยแรก ระหว่างวันที่ 10-๓1 พฤษภาคม ๒๕64  ก าหนด 22 วัน                                    
สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม   ๒๕64    ก าหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่ 3 ระหว่างวันที ่1–30 กันยายน  2564    ก าหนด 30 วัน                              
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม   ๒๕64    ก าหนด ๓๐ วัน                                          
สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕65 ระหว่าง วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ก าหนด ๒๘ วัน 

นายบุญสม วังบัวทอง    ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 หรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนแสดงว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้   

ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้                                                                   
สมัยแรก ระหว่างวันที่ 10-๓1 พฤษภาคม ๒๕64  ก าหนด 22 วัน                                    
สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม   ๒๕64    ก าหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1–30 กันยายน  2564    ก าหนด 30 วัน                              
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม   ๒๕64    ก าหนด ๓๐ วัน                                          
สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕65 ระหว่าง วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ก าหนด  ๒๘  วัน 
ต่อไปกระผมจะท าเป็นประกาศเทศบาลต าบลที่วัง และติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
เทศบาลต าบลที่วัง 

ระเบียบวาระท่ี 7               เรื่อง เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายบุญสม วังบัวทอง ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการแต่งตั้ง 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการสภาเทศบาล 
นางสาววัชรี นุ่นสังข์      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 
เลขานุการสภาเทศบาล      มาตรา ๓๒  สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการ

สามัญของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหนึ่งมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็น
คณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
เรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 

  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิ์เสนอชื่อ
บุคคลผู้ เป็นหรือมิได้ เป็นสมาชิก เ พ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้ งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

คณะกรรมการที่สภาเทศบาลต้ังขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554                      
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภทคือ 
(๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน                                                                                  
(๒)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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     เลขานุการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีมีสิทธิ์เสนอ
ชื่อผู้เป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

 
/ข้อ 107... 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสอง คนส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
      การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และ
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้โดยอนุโลม 

นายบุญสม วังบัวทอง     ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน 
ประธานสภาเทศบาล       กีค่น ขอเชิญครับ 
นายช านาญ  เกตุบูรณะ     เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมขอเสนอว่าเห็น 
สมาชิกสภาเทศบาล         ควรมีจ านวน ๓ คน ครับ  
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย นายลือชัย  อดิศาสกุล  นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า                                                                                                                                    

 มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิก
ท่านใด เห็นควรว่าให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน ๓ ท่าน โปรดยก
มือขึ้น    

มติที่ประชุม มีมติให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  3  ท่าน 
  เห็นด้วย   ๑๒  เสียง                                                                    

ไม่เห็นด้วย    -   เสียง                                                                                             
งดออกเสียง   -   เสียง 

มติที่ประชุม      มีมติให้มีคณะกรรมการจ านวน ๓ ท่าน 
นายบุญสม  วังบัวทอง ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคน 
ประธานสภาเทศบาล     ที ่1 ขอเชิญครับ 
นายช านาญ  เกตุบูรณะ กระผมขอเสนอ  นายอนุชา  บุญชู 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบุญสม  วังบัวทอง     ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ                                                                
ประธานสภาเทศบาล        ผู้รับรองถูกต้องโดย นายนิทน สระบัว  นายลือชัย อดิศาสกุล                                                                                                                                                 

     มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                 
คนที่ ๑ อีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่า นายอนุชา  บุญชู เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่ ๑  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ ๒ ขอเชิญครับ 

นายนิทน  สระบัว      กระผมขอเสนอ  นายลือชัย  อดิศาสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล        ผู้รับรองถูกต้องโดย นางสาววัชรี  นุ่นสังข์  นายระแบบ  มัคจิตร                                                                           

มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที ่                  
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2 อีกหรือไม่หากไม่มีถือว่า นายลือชัย  อดิศาสกุล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่ ๒ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที ่๓ ขอเชิญครับ 

/ร.ต.อ.สุนทร... 
 
 

ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว   ผมขอเสนอ นายสัมภาส  ศรีจันทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบุญสม วังบัวทอง      ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ                                                                                        
ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดย นายลือชัย อดิศาสกุล  นายสุชาติ ทองเนื้อเก้า                                                                     

มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม            
คนที่ ๓ อีก หรือไม่หากไม่มีถือว่า นายสัมภาส ศรีจันทร์  เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ ๓    
เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประกอบด้วย 
1. นายอนุชา  บุญชู 
2. นายลือชัย  อดิศาสกุล 
3. นายสัมภาส  ศรีจันทร์ 

นายบุญสม  วังบัวทอง  เมื่อได้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครบตามจ านวนแล้ว ผมขอพักการ  
ประธานสภาเทศบาล       ประชุม 10 นาที เพ่ือให้เลขานุการสภา ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมเพ่ือเลือกประธาน  กรรมการ และเลขานุการ การตรวจรายงาน
การประชุม 

นางสาววัชรี  นุ่นสังข์ ดิฉันขอเชิญทั้งสามท่านประชุมเข้าประชุม ณ ห้องกิจการสภาต่อเพื่อเลือกประธาน 
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

พักการประชุม 10 นาที ตั้งแต่เวลา 11.30 น. - 11.40 น. 

นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเริ่มประชุมต่อนะครับ    
ประธานสภาเทศบาล           จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ท่านเลขานุการสภา 
ได้  
  แจ้งผลมาสรุปได้ดังนี้  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประกอบด้วย 
  1. นายสัมภาส ศรีจันทร์   เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายลือชัย อดิศาสกุล   เป็นกรรมการ 
  3. นายอนุชา บุญชู   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายบุญสม  วังบัวทอง สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะน าเสนอท่ีประชุมบ้างหรือไม่ขอเชิญครับ  หากไม่มีกระผม 
ประธานสภาเทศบาล     ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอแสดงความยินดี   
 กับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนให้มาท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ การประชุม

ทุกครั้งขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง
ยึดหลักระเบียบข้อกฎหมาย เพ่ือการพัฒนาต าบลที่วังต่อไป  กระผมขอขอบคุณท่าน
ที่มาประชุมในวันนี้และท าให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดีผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม  11.55 น. 
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาตรวจสอบบันทึก 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง ครั้งแรก  เมื่อวันที่……………….…………. 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

 ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 
                              (นายสัมภาส  ศรีจันทร์) 
                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 

                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
                             (นายลือชัย  อดิศาสกุล) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ/เลขานุการ 
                                (นายอนุชา  บุญชู)   
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


