
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

วันที่  15  มิถุนายน  2565  เวลา 10.00  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง   

------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1.  นายทิน  ครุฑพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง   
2.  จ่าเอก สุทิน  แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง  
3.  นายพิชิต  มีนาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
4.  นายอำนวย  พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
5.  นายสมนึก  นิพนธ์นิมิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
6.  นายวิชัย  ถนอมพลาดิศัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
7.  นายสมชาย  เผือกเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
8.  นายเจือ  ใยบำรุง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
9.  นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
10. นายธนวัฒน์  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
11. พันจ่าเอก ประจักษ์ วันจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
12. นายสมยศ  คุ้มสะอาด เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายเผิน  กำไลแก้ว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล 
6. นางสาวนพวรรณ ตระกูลรังสิ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางนุชจรีย์  หินแก้ว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายบุญชู  บัวสด   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
10. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
11. นายกิตติกร  พรรณรักษ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
12. นางปาลิดา  เกตุรัตน ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
13. นางสาวมณฑา จันทร์แจ่ม  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
14. นายภาณุวัชร แตงพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
15. นางสาวโกลัญญา กีรติธนกรกุล  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
16. นางสาวเยาวรินทร์ รุ่งฟ้า   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
17. นางสาวพุทธาณี พ่วงทอง   นิติกรปฏิบัติการ 
18. นายณัฐพล  ม่วงไหมทอง  คนงาน 
 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายสมยศ คุ้มสะอาด  เรียนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1       
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2565 ขณะนี้ได้เวลาการประชุม และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
  ก่อนท่ีจะดำเนินการประชุมตามระเบียบ ผมมีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลทราบ

ดังนี้  
1. นายพิชิต  มีนาม ขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 



 ต้ังแต่วันท่ี  1  มิถุนายน  2565 
2. นายสมชาย  เผือกเงิน ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบล 

นายาง ต้ังแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
3. นายทิน  ครุฑพงษ์ ขอลาออกจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

สภาเทศบาล ต้ังแต่วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
 ทำให้ตำแหน่งประธานสภา รองประธานสภาและคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมว่างลง ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 20 ตรี บัญญัติว่า ในกรณีท่ีตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรอง
ประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตำแหน่งว่างลง 
 เนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้อยู่ในช่วงสมัยประขุม จึงได้ขออนุญาตเปิด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ต้ังแต่วันท่ี 13 – 27 
มิถุนายน 2565 มีกำหนด 15 วัน ตามประกาศอำเภอชะอำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลนายาง สมยัวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

    ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลนายาง มีความประสงค์ขออนุญาตเปิดประชุมสภา 
เทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบล
นายางพิจารณาเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแทนตำแหน่งท่ีว่างลง เนื่องจากเหตุ
ลาออกจากตำแหน่ง ระหว่างวันท่ี 13 – 27 มิถุนายน 2565 มีกำหนด 15 วัน ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง นั้น 
 อาศัยอำนาจตามคำส่ังจังหวัดเพชรบุรี ท่ี 1376/2555 เรื่อง การมอบอำนาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2555  ประกอบ 
พระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 36 (2) นายอำเภอชะอำ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล  
นายาง สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันท่ี 13 – 27 มิถุนายน 2565   
มีกำหนด 15 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
       ภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ 
                (นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ) 
         นายอำเภอชะอำ 
        /4.มีพนักงาน... 
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    4. มีพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งใหม่ 1 คน ขอเชิญแนะนำตัวครับ 
นายกิตติกร พรรณรักษ์  เรียน ท่านประธานและสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   ผมนายกิตติกร พรรณรักษ์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับต้น) โอนมาจากเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2565  

ลำดับต่อไป ผมขออนุญาตดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัย
วิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง การให้สมาชกิสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุดซ่ึงอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 7 กำหนดให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มี



อายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว หาก
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากท่ีสุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว ให้เชิญสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุดรองลงมาตามลำดับ  ซึ่งอยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น
เป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว เพื่อทำหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมดำเนินการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น 

จากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาล ปรากฏว่า นายเจือ ใยบำรุง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกิดปี พ.ศ.2493 อายุ 72 ปี เป็นผู้อาวุโสสูงสุด จึงขอเรียนเชิญ   
นายเจือ  ใยบำรุง ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและทำหน้าท่ีประธานสภาเทศบาล
ช่ัวคราวเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายเจือ ใยบำรุง   เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมรู้สึกเป็นเกยีรติอย่างยิ่งท่ีได้ทำ 
ประธานสภาฯ ชัว่คราว หน้าท่ีเป็นประธานสภาเทศบาลช่ัวคราวในครั้งนี้  ต่อไปผมขอดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 2             เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป ีพ.ศ.2565 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 

                     2565 ได้สำเนาแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข 
หรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมโปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม) เมื่อไม ่
มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความและสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ีประชุมสภา 
เทศบาลวา่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัย 
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป ีพ.ศ.2565 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมอื 10 คน) 

ที่ประชุมฯ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2
ประจำป ีพ.ศ.2565 

               ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่  3         เร่ือง เลือกประธานสภาเทศบาลตำบลนายางแทนตำแหน่งที่ว่าง 
 ขอเชิญเลขานุการสภา ช้ีแจงระเบียบ และวิธีการดำเนินการเลือกประธานสภา 

เทศบาลใหท่ี้ประชุมสภาเทศบาลทราบ      
                                                          /นายสมยศ...     
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นายสมยศ คุ้มสะอาด เรยีนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 15  เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น   หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่ง    
ท่ีว่าง ดังนี้ 

(1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีตำแหน่งว่างลง 
 ให้ประธานท่ีประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  
และเป็นผู้ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ
เทศบาลหรือนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี แต่งต้ังประธานสภา
ท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 



ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนช่ือคน
ละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ 
ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม  (ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ) 

ใหป้ระธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ 
คะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานท่ีประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานท่ี
ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิน่” 

      /ข้อ 14... 
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ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ

สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่ งคน ให้ถือว่า    
ผู้นั้นได้รบัเลือก 

นายเจอื  ใยบำรุง  ตามท่ีเลขานุการสภาได้ช้ีแจงระเบียบใหทุ้กท่านทราบแล้ว ผมขอเชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เทศบาลเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่ีท่านเห็นสมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล

ตำบลนายาง  พร้อมกับขอสมาชิกสภายกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วยครับ   
                ขอเชิญ จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชกิสภาฯ  กระผม จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง ขอเสนอช่ือ       

นายทิน  ครุฑพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง  เปน็ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
นายเจือ  ใยบำรุง  ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้รับรองถกูต้อง จำนวน  10  คน) 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเห็นสมควรดำรงตำแหน่ง 

ประธานสภาเทศบาลอีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือเพิ่ม) 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเห็นสมควรดำรง

ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลนายางอีก ถือว่ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ัง
ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเพียงหนึ่งคน    

มติที่ประชุมฯ  มีมติเลือก  นายทิน  ครุฑพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เป็นประธานสภา
เทศบาลตำบลนายาง  และจะได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการแต่งต้ังต่อไป  

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี  4   เร่ือง เลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลนายางแทนตำแหน่งที่ว่าง 

ขอเชิญเลขานุการสภา ช้ีแจงระเบียบ และวิธีการดำเนินการเลือกรองประธานสภา 
เทศบาลใหท่ี้ประชุมสภาเทศบาลทราบ 



นายสมยศ คุ้มสะอาด เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 15  เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น   หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 

พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น            
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่ง ท่ีว่าง ดังนี้ 

(1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีตำแหน่งว่างลง 

ข้อ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี     
รองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนท่ีหนึ่งก่อน  
แล้วจงึเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปท่ีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนท่ีพึงมี     

สำหรับเทศบาลตำบลนายางสามารถมีรองประธานสภาเทศบาลได้จำนวน 1 คน 
        /ข้อ 8... 
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 ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ 

ช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ 
คนละหนึ่งช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภา 
ท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ใดคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือก         
ใหม่เฉพาะ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้ 
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีฉับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
 วิธีการเสนอช่ือและรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
 วิธีจับฉลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานท่ีประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับฉลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานท่ี
ประชุมจับฉลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับฉลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรฉลาก ชนิด สี และ
ขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความ
ว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้
รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”   

ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายเจือ  ใยบำรุง  ตามท่ีเลขานุการสภาได้ช้ีแจงระเบียบใหทุ้กท่านทราบแล้ว ผมขอเชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เทศบาลเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่ีท่านเห็นสมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภา

เทศบาลตำบลนายาง  พร้อมกับขอสมาชิกสภายกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วยครับ   
                ขอเชิญ นายสายันต์  ม่วงสวาสด ิสมาชิกสภาเทศบาล 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง ขอเสนอช่ือ       

นายเจือ  ใยบำรุง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง  เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
นายเจือ  ใยบำรุง  ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้รับรองถกูต้อง จำนวน  10 คน) 



ประธานสภาฯ ชั่วคราว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเห็นสมควรดำรงตำแหน่ง 
รองประธานสภาเทศบาลอีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือเพิ่ม)  
  เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเหน็สมควรดำรง
ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลนายางอีก ถือว่ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
แต่งต้ังตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเพียงหนึ่งคน   

มติที่ประชุมฯ  มีม ติ เลื อก   นาย เจือ   ใยบำรุ ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เป็ น             
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง  และจะได้รายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด          
เพื่อดำเนินการแต่งต้ังต่อไป  

/ต่อไปเป็น... 
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  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง การเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบกำหนดจำนวนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 3 คน และได้เลือกคณะกรรมการฯ ครบตาม
จำนวนไปแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อ
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564  นั้น 

นายทิน  ครุฑพงษ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ขอลาออกจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ต้ังแต่วันท่ี 
30 พฤษภาคม 2565 ทำให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลว่างลง     
1 คน  จึงต้องดำเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล แทน
ตำแหน่งท่ีว่างเพื่อให้ครบตามจำนวนท่ีกำหนดไว้ 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลชุมใหท่ี้ประชุมสภาเทศบาลทราบ 

นายสมยศ  คุม้สะอาด เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.  2547แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ  103  (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวน

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และ
ใหน้ำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายเจือ ใยบำรุง   ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงระเบียบต่อสภาเทศบาลไปแล้ว ผมขอให้
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ท่ีประชุมสภาเทศบาลเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแทนตำแหน่งท่ีว่าง  จำนวน  1  คน  
ขอเชิญ นายธนวัฒน์  อินทวาด  สมาชิกสภาเทศบาล   

นายธนวัฒน์ อินทวาด  เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายธนวัฒน์ อินทวาด  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอให้ นายพิชิต มีนาม 

สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายเจือ ใยบำรุง   ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้รับรองถกูต้อง จำนวน  8 คน) 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ผมขอถาม นายพิชิต  มีนาม ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลหรือไม ่
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นายพิชิต  มีนาม  เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายพิชิต  มีนาม สมาชิกสภาเทศบาล ยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
   การประชุมสภาเทศบาล 
นายเจือ ใยบำรุง   มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นว่าสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เพิ่มเติมโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกเสนอช่ือเพิ่ม)  
มติที่ประชุมฯ  มีมติเลือก  นายพิชิต  มีนาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เป็นคณะกรรมการ 
 ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางแทนตำแหน่งท่ีว่าง 
      ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2565 

ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 24 กำหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมท้ัง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อำเภอ หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายใน       
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–
2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 

ที่ประชุมฯ  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
นายเจือ ใยบำรุง     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) ถ้าไม่มีเรื่องอื่น ๆ       
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละ 

เวลามาประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 
     …………………………………..  

   ปิดประชุมเวลา  12.25 น. 
        ปาลิดา  เกตุรัตน์   ผู้จดรายงานการประชุม  สมยศ  คุ้มสะอาด    เลขานุการสภาฯ 
     (นางปาลิดา  เกตุรัตน์)                     (นายสมยศ  คุ้มสะอาด) 
เจ้าพนกังานธุรการ ระดับชำนาญงาน             สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี   16  มิถุนายน 2565      จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ    สายันต์ ม่วงสวาสดิ    ประธานกรรมการ                  ลงช่ือ   ธนวัฒน์  อินทวาด    กรรมการ 
        (นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ)                          (นายธนวัฒน์  อินทวาด) 

                                          ลงช่ือ    พิชิต  มีนาม   กรรมการและเลขานุการ      
                          (นายพิชิต มีนาม)    


