
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก 
ประจำปี พ.ศ.2564 

วันจันทร์ที ่ 3  พฤษภาคม  2564 เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง ชั้น 2 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.นายทิน               ครุฑพงษ ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 1 
2.นายพิชติ             มนีาม   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 1 
3.นายสมนึก           นพินธ์นิมิต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 1 
4.จ่าเอก สุทิน         แจง้สุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 1 
5.นายอำนวย          พราหมณ์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 1 
6.นายนคร              ทองแท่ง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 1 
7.พันจ่าเอก ประจักษ์  วนัจันทร ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 2 
8.นายธนวัฒน ์         อนิทวาด   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 2 
9.นายสายันต ์         มว่งสวาสดิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 2 
10.นายเจือ             ใยบำรุง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 2 
11.นายสมชาย          เผือกเงิน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 2 
12.นายสมยศ           คุม้สะอาด   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวันเพ็ญ  มังศร ี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบรุ ี
2. นายอนุรักษ ์  พรสมบูรณ์ศริ ิ  นายกเทศมนตรีตำบลนายาง 
3. นางทัศนีย ์  สิงห์ภู ่   รองปลัดเทศบาล 
4. นายวิชติ  ถาวรสุข   ผูอ้ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถ่ินอำเภอ 
5. นายโสภณ  พรสมบรูณ์ศริ ิ  ผู้อำนวยการกองชา่ง 
6. นางนุชจรีย ์  หินแก้ว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นายบุญช ู  บัวสด   ผู้อำนวยการกองการศกึษา 
8. นางดวงตา  สุวรรณวัฒน ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
9. นางสาวอภิชยา กีรตธินกรกุล  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
10. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
11. นางปาลิดา  เกตุรัตน ์  เจา้พนักงานธรุการชำนาญงาน 
12. นางสาวชญาณ์นันท ์  พราหมณ์แก้ว  เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน 
13. นายภาณวุัชร แตงพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   เรียนท่านวันเพ็ญ  มังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  และท่านสมาชิกสภา      
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ผูท้รงเกียรตทิุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก ประจำปี  

พ.ศ.2564 และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว 



ดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จุดธูปเทียนบูชา       
พระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ 

นางวันเพ็ญ  มังศร ี      (จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นนัง่ที่ประธาน) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร ี
นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   ดิฉันขออนุญาตอ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว                           ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 
              เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก 
     ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
    ตำบลนายาง จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และพระราชบัญญัติเทศบาล 
    พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 24 วรรคสอง กำหนดให ้
    ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 
    ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และให้ที่ประชุม 
    เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
     เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติดงักล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคสอง แห่ง 
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 เรยีก 
    ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง ครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
    ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง ชั้น 2 อำเภอชะอำ 
    จังหวัดเพชรบุรี  
       ประกาศ  ณ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2564 
            ภคพงศ์  ทวิพัฒน์ 
         (นายภคพงศ์  ทวิพัฒน์) 
        ผูว้่าราชการจังหวัดเพชรบรุี 
     ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ ท่านวันเพ็ญ  มังศรี 
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนในการเปิด 
    ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก  ในโอกาสนี้ ดิฉนัจึงขอเรียนเชิญท่าน 

วันเพ็ญ  มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล
นายางครั้งแรก 

นางวันเพ็ญ มังศรี   (กล่าวเปิดการประชมุสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   ขอขอบพระคุณท่านรองผูว้่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างสูง ที่กรุณา 
เลขานุการสภาฯ ชัว่คราว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรกในวันนี ้
                              /ลำดับต่อไป.... 

-2- 
     ลำดับต่อไป ดิฉันขออนุญาตดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง   

ครั้งแรก ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง การให้สมาชกิสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภา 
    เทศบาลชั่วคราว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 7 กำหนดว่า  “ในการประชุม
สภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว 
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญ



สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมา
ตามลำดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน” 

จากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาล ปรากฏว่า นายเจือ ใยบำรุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 เกิดปี พ.ศ.2493 อายุ 71 ปี เป็นผู้อาวุโสสูงสุด
จึงขอเรียนเชิญ นายเจือ  ใยบำรุง ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญคะ 

นายเจือ ใยบำรุง    เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิง 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ที่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราวในครั้งนี้  ต่อไปผมขอดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง การปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.

2562  มาตรา 17 บัญญัติว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตน
ในที่ประชุมสภาเทศบาล”  จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านยืนขึ้น และ
กล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน  

  “ข้าพเจ้า  (ออกชื่อผู้ปฏิญาณตน)  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง  ขอ
ปฏิญาณตนว่า  จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซือ่สัตย์  สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 

 ขอเชิญทุกท่านนั่งลงครับ 
           ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3 
                            /ระเบียบวาระที่ 3...  
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ระเบียบวาระท่ี  3           เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการ

ดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ 
นางทัศนีย์  สิงห์ภู่  เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)    พ.ศ.

2562 
  มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหน่ึง

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
 มาตรา 24 วรรสอง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
เทศบาล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  



ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถ่ิน การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัด
จำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสงูสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม 
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  (ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้
ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตร
สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไมไ่ด้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิน่” 

      /ข้อ 14... 
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 ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ

เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ
หน่ึงคน ให้ถือว่าผู้นัน้ได้รับเลือก” 

นายเจือ  ใยบำรุง   ตามที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวได้ชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบยีบ ให้ทุกท่าน 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ทราบแล้ว  ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ท่าน 

เห็นสมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง  พร้อมกับขอสมาชิกสภา
ยกมือรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคนด้วยครับ   
                      ขอเชิญ จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กระผม จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง ขอเสนอชื่อ       

นายพิชิต  มีนาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบล
นายาง 

นายเจือ  ใยบำรุง   ขอสมาชิกสภายกมือรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครับ 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  (สมาชิกสภายกมือรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ถูกต้อง) 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นสมควร 

ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลอีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อเพิ่ม) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็น 
สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลนายางอีก ถือว่ามีการเสนอชื่อ        
ผูส้มควรได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเพียงหน่ึงคน    



ฉะน้ัน  มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบให้  นายพิชิต  มีนาม สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลนายาง  ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง  และขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ชี้แจงระเบียบ และวธิีปฏิบัติในลำดับต่อไป 

นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 9  ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่น     

ครั้งแรกตามข้อ  6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี ดำเนินการ
แต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่น  
ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป  

ข้อ 10 (2) ประธานสภาท้องถิน่ชั่วคราว  พ้นจากตำแหน่งเมื่อ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 

นายเจือ  ใยบำรุง    เพื่อให้เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัตติามระเบียบฯ กำหนด  จึงขอพัก 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  การประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง  เป็นเวลา  10  นาที  โดยจะเริ่มดำเนินการ 

ประชมุต่อในเวลา 10.00  น.  
                    /นางทัศนีย์... 
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นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เทศบาลตำบลนายางเรียบร้อยแล้ว ดิฉันขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล

ชั่วคราว ที่ได้ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวเสร็จสิ้น ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ
กำหนดเป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณคะ  

  ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ นายพิชิต  มีนาม  ประธานสภาเทศบาลตำบล    
นายาง ขึ้นทำหน้าที่และดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางตามระเบียบ
วาระต่อไป 

นายพิชิต  มีนาม  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาล  อย่างยิ่งที่ท่านไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลนายางในครั้งนี ้  

กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิน่ให้มากที่สุด ขอขอบคุณครับ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการ

ดำเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ 
นางทัศนีย์  สิงห์ภู่  เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)    พ.ศ.

2562 
  มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหน่ึง

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
 มาตรา 24 วรรสอง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
เทศบาล 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

     ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย 
    อนุโลม  กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี 
    รองประธานสภาท้องถ่ินได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถ่ินคนที่หน่ึง 
    ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถ่ินในลำดับถัดไปที่ละคนจนกว่าจะครบตาม 
    จำนวนที่พึงมี   
     สำหรับเทศบาลตำบลนายางมีรองประธานสภาเทศบาลได้ 1 คน และตาม 

 ระเบียบ ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิน่ ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
       /ดังนั้น... 
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  ดังนั้น  วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  จึงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ 
ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง      
ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็น     
ผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก 
ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม  (ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจ 
นับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึง่ใหป้ระธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนน 
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้
ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตร
สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขยีนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น” 

 ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ
หน่ึงคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายพิชิต  มีนาม   ตามที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวได้ชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบยีบ ให้ทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ทราบแล้ว  ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ท่าน 

เห็นสมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง  พร้อมกับขอสมาชิก
สภายกมือรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคนด้วยครับ   
              ขอเชิญ นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กระผม นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง ขอเสนอชื่อ       



นายสมชาย เผือกเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง  เป็นรองประธานสภา
เทศบาลตำบลนายาง 

นายพิชิต  มีนาม   ขอสมาชิกสภายกมือรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (สมาชิกสภายกมือรับรองไม่นอ้ยกว่า 2 คน ถูกต้อง) 
           /มีสมาชิกสภา.. 
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     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นสมควร 

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลอีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ   
ชื่อเพิ่ม) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็น 
สมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลนายางอีก ถือว่ามีการเสนอชื่อ        
ผูส้มควรได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเพียงหน่ึงคน    

ฉะนั้น  มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบให้  นายสมชาย เผือกเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบล   
นายาง และขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบยีบและวิธีปฏิบัติในลำดับต่อไป 

นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554  
ข้ อ  11 ว รรคสาม  ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น รายงานผลการ เลื อ ก             

รองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
หรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันเลือก 

นายพิชิต  มีนาม     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ และวิธีการดำเนินการเลือก

เลขานุการสภาเทศบาลใหท้ี่ประชุมสภาเทศบาลทราบ 
นางทัศนีย์  สิงห์ภู่  เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 18 วรรคแรก ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สภาท้องถิ่น 

ข้อ 13  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน ให้นำความในข้อ 8  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ   ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ
หน่ึงคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

           /นายพิชิต... 
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นายพิชิต  มีนาม   ตามที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบ ใหทุ้กท่านทราบแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูท้ี่เห็นสมควรดำรงตำแหนง่เลขานุการสภา 

เทศบาลตำบลนายาง พร้อมกับขอสมาชิกสภายกมือรับรองไม่นอ้ยกวา่สองคนด้วยครับ   
              ขอเชิญ นายธนวัฒน ์ อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาล 

นายธนวัฒน์  อินทวาด   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายธนวัฒน์  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง ขอเสนอชื่อ       

นายสมยศ  คุ้มสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง  เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลตำบลนายาง 

นายพิชิต  มีนาม   ขอสมาชิกสภายกมือรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (สมาชิกสภายกมือรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ถูกต้อง) 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง      
เลขานุการสภาเทศบาลอีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อเพิ่ม) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายางอีก ถือว่ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเพียงหน่ึงคน    

ฉะนั้น  มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบให้  นายสมยศ  คุ้มสะอาด 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบล     
นายาง และขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลทำหน้าที่ต่อไป ขอเชิญครับ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6     

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564  และกำหนดวันเริ่ม  
      สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการ
กำหนดสมัยประชุมใหท้ี่ประชุมสภาเทศบาลทราบ 

นายสมยศ  คุม้สะอาด  เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14)     

พ.ศ.2562 
มาตรา 24 วรรคแรก  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม

สามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  
มาตรา 24 วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  

แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมั ยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลา         

และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัย 
       /ประชุมสามญั... 
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ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี 
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



 ข้อ 11 (2)  สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจำปีแต่ละสมยัในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีน้ันมีกำหนดกี่วัน กับ
ใหก้ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสีมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

นายพิชิต  มีนาม   ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบ ให้ทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล  ทราบแล้ว ผมขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 

ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำป ีพ.ศ.2565      
สมัยแรก ของสภาเทศบาลตำบลนายาง   

                 ขอเชิญ นายทิน  ครุฑพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายทิน ครุฑพงษ์   เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรต ิทุกทา่น         
สมาชิกสภาเทศบาล      กระผม นายทิน ครุฑพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีสมัยประชุม 

สภาเทศบาล ดังต่อไปน้ี 
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 มีกำหนด 30 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

2.   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2   มีกำหนด  30 วัน 
                เริ่มตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป 

3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  มีกำหนด  30 วัน 
                                              เริ่มตั้งแต่วนัที่  1 กันยายน 2564  เป็นต้นไป 

4. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  มีกำหนด 30 วัน 
                                              เริ่มตั้งแต่วนัที่  1  ธันวาคม  2564  เป็นต้นไป 

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 
สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก  มีกำหนด  30 วัน   
เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2565  เป็นต้นไป     

นายพิชิต  มีนาม   ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคนถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล          มีสมาชิกท่านใดเสนอให้มีสมัยประชุมสภาเทศบาลเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่โปรดยกมือ 

(ไม่มี)  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เกี่ยวกับการกำหนดสมยัประชุมสภาเทศบาลครับ   (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 12 เสียง)  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน 12 เสียง ให้กำหนดสมัยประชุม 
    สภาเทศบาลตำบลนายาง   ดังนี ้
        /สมัยประชุม... 
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สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 มีกำหนด 30 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

2.   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2   มีกำหนด  30 วัน 
                เริ่มตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป 

3.   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  มีกำหนด  30 วัน 
                                               เริ่มตั้งแตว่ันที่  1 กันยายน 2564  เป็นต้นไป 

4.   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  มีกำหนด 30 วัน 
                                               เริ่มตั้งแตว่ันที่  1  ธันวาคม  2564  เป็นต้นไป 

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 
สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก  มีกำหนด  30 วัน   



เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2565  เป็นต้นไป    
           ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบ เกี่ยวกับการคัดเลือก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลชุมให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
ทราบ 

นายสมยศ  คุม้สะอาด  เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ  103  (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบดว้ยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มี

จำนวนไม่น้อยกวา่สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105 วรรคแรก ภายใต้บังคับข้อ 103  และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมี

อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น  ดังนี้ 

(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิน่เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณ ีในกรณีที่สมาชิกสภาทอ้งถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นรับรองไม่น้อยกวา่สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกดัจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น 
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายพิชิต มีนาม    ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบต่อสภาเทศบาลไปแล้ว
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอใหท้ี่ประชุมสภาเทศบาลกำหนดจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           /สภาเทศบาล...  
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    สภาเทศบาล วา่ควรกำหนดกี่คน 
                                                      ขอเชิญ  นายทิน  ครุฑพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายทิน  ครุฑพงษ์           เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายทิน ครุฑพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจ   

รายงานการประชุมสภาเทศบาล จำนวน  3  คน 
นายพิชิต  มีนาม   ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

เพิ่มเติมอีกหรือไม่  โปรดยกมือ (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเพิ่มเติมอีก ผมขอมติที่ประชุมสภา 
เทศบาลกำหนดจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลครับ   
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 12 เสียง)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน 12 เสียง ให้กำหนดจำนวน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  จำนวน  3  คน     

และผมขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  จำนวน  3  คน โดยให้
เสนอทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวน      

    ขอเชิญ นายธนวัฒน์  อินทวาด  สมาชิกสภาเทศบาล 



นายธนวัฒน์ อินทวาด   เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายธนวัฒน ์อินทวาด  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอให้ นายสายันต์ 

ม่วงสวาสดิ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
เทศบาล 

นายพิชติ  มีนาม   ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ   

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คนที่ 1 เพิ่มเติมโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกเสนอ
ชื่อเพิ่ม) และผมขอถาม นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนีห้รือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ   เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสายันต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ม่วงสวาสดิ สมาชิกสภาเทศบาล ผมยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
    การประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี ้
นายพิชิต  มีนาม   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม และนายสายันต์ ม่วงสวาสดิ ยินยอม 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล จึงเป็นอันว่าสภา 

เทศบาล  มีมติ เห็นชอบให้ นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คนที่ 1 

ต่อไปเป็นการเสนอชื่อท่านที่เห็นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คนที่ 2 

      /ขอเชิญ... 
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                     ขอเชิญ นายอำนวย พราหมณ์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอำนวย พราหมณ์แก้ว  เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอำนวย 
สมาชิกสภาเทศบาล  พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้ นายทิน  ครุฑพงษ์  สมาชิกสภา  
      เทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
นายพิชิต  มีนาม   ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล               มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ   

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลคนที่ 2 เพิ่มเติมโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกเสนอ
ชื่อเพิ่ม) และผมขอถาม นายทิน ครุฑพงษ์ ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนีห้รือไม่  

นายทิน ครุฑพงษ์   เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายทิน ครุฑพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผมยนิยอมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
    เทศบาลในครั้งนี้ 
นายพิชิต มีนาม    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม และนายทิน ครุฑพงษ์ ยินยอม 
ประธานสภาเทศบาล        ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  จึงเป็นอันว่าสภา

เทศบาล มีมติ  เห็นชอบให้ นายทิน  ครุฑพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คนที่ 2 
           ต่อไปเป็นการเสนอชื่อท่านที่เห็นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คนที่ 3  

ขอเชิญ นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ   เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสายันต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ม่วงสวาสดิ สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอให้ นายธนวัฒน์  อินทวาด สมาชิกสภา  
      สภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
นายพิชิต มีนาม    ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนถูกต้อง) 



ประธานสภาเทศบาล             มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ   
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลคนที่ 3 เพิ่มเติมโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกเสนอ
ชื่อเพิ่ม) และผมขอถาม นายธนวัฒน์  อินทวาด ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนีห้รือไม่ 

นายธนวัฒน์ อินทวาด   เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธนวัฒน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
    การประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี ้
นายพิชิต มีนาม    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม และนายธนวัฒน์ อินทวาด ยินยอม 
ประธานสภาเทศบาล ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล จึงเป็นอันว่าสภา

เทศบาล มีมติ เห็นชอบให้ นายธนวัฒน์  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คนที่ 3 

        /เป็นอันว่า... 
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เป็นอันว่า สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล จำนวน 3 คน ประกอบด้วย    
1. นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ   
2. นายทิน ครุฑพงษ ์                 
3. นายธนวัฒน ์ อินทวาด 

และขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบยีบและวิธีปฏิบัติในลำดับต่อไป 
นายสมยศ  คุม้สะอาด   เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554  
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก 

    ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
     ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขา 
    นุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนัน้ ๆ  
นายพิชิต  มีนาม   ขอใหเ้ลขานุการสภาเทศบาลทำหน้าที่นัดประชุมคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ทั้ง 3 ท่าน เพื่อเลือกประธานกรรมการและ 

เลขานุการต่อไป 
                   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที่ 8   เรื่องอื่น ๆ 
นายพิชิต  มีนาม   ผมขอถามที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  โปรดยกมือ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติม 

ผมขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนายาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลนายางครั้งแรก ในวันนี้  ขอขอบคุณครับ 

--------------------------------- 
   ปิดประชุม เวลา  12.00 น. 

                  สมยศ  คุ้มสะอาด   ผู้จดรายงานการประชุม                             
                      (นายสมยศ  คุ้มสะอาด) 

                        เลขานุการสภาเทศบาล  



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่   3   พฤษภาคม  2564     จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ    สายันต์ มว่งสวาสดิ    ประธานกรรมการ                  ลงชื่อ   ธนวัฒน์  อินทวาด    กรรมการ 
        (นายสายันต ์ม่วงสวาสดิ)                          (นายธนวัฒน์  อินทวาด) 

                                        ลงชื่อ   ทิน  ครุฑพงษ ์   กรรมการและเลขานุการ      
                         (นายทิน  ครุฑพงษ์)   


