
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  (ครั้งแรก) 
ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๖4 

วันที่   7    พฤษภาคม   ๒๕๖4  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล นางกุศล  สุขเนาว์รัตน์  
๒ นางสุจิน  เพ็งขาว สมาชิกสภาเทศบาล สุจิน  เพ็งขาว  
๓ นางรุ่งระพี  สาธวาทร สมาชิกสภาเทศบาล รุ่งระพี  สาธวาทร  
๔ นายสุธรรม  พรหมเรือง สมาชิกสภาเทศบาล สุธรรม  พรหมเรือง  
๕ นายจักรี  บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรี  บุญศรีโรจน์  
๖ นายสุดชาย  นาคปลัด สมาชิกสภาเทศบาล สุดชาย  นาคปลัด  
๗ นายศักดา  สมัยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ศักดา  สมัยแก้ว  
๘ นายเสนาะ  สุขบาล สมาชิกสภาเทศบาล เสนาะ  สุขบาล  
๙ นายเดโช  จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล เดโช  จันทร์คง  

๑๐ นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล ภูสิทธิ  จันทพันธุ์  
๑๑ นายสุวิทย์  บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวิทย์  บุญศรีโรจน์  
12 นายปัทธวี  กาฬกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัทธวี  กาฬกาญจน์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรี   พัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง 
2.  นางบุษบา  จิตต์รัว   ปลัดเทศบาลต าบลชะอวด  บุษบา  จิตต์รัว 
3.  ส.ต.ท.จอมพลภัทร  ทองขาว  รองปลัดเทศบาลต าบลชะอวด จอมพลภัทร  ทองขาว  
4.  นายมานิต  แสงรุ่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง  มานิต  แสงรุ่ง    
5.  นางเนตรนภา  ปล้องบรรจง  ผู้อ านวยการกองคลัง  เนตรนภา  ปล้องบรรจง 
6.  นางวนิดา  คงหนูเกตุ   หัวหน้าส านักปลัดฯ  วนิดา  คงหนูเกตุ 
7.  นางอุมาพร  ทองพันธ์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  อุมาพร  ทองพันธ์ 
8.  นางอุมาพร  สุทธิรักษ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ อุมาพร  สุทธิรักษ์ 
9.  นางสาวชบา  บุญแก้ว   นักวิเคราะห์ฯ     ชบา  บุญแก้ว 
10.  นายนิวัตน์ เกิดศิริ   นิติกรช านาญการ   นิวัตน์ เกิดศิริ 
11. ว่าที่ ร.ต.จักรชัย  ณ นคร  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  จักรชัย  ณ  นคร 
12. นายโสภณ  ธรรมเศก  นักจัดการงานเทศกิจ  โสภณ  ธรรมเศก 
๑3.  นายณัฐวุฒิ  ปานจีน   ผช.นักวิเคราะห์ฯ   ณัฐวุฒิ  ปานจีน  
๑4.  นางสาวจิราภรณ์  ขวัญทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  จิราภรณ์  ขวัญทอง 



๒ 

 

เรื่อง  ก่อนระเบียบวาระการประชุม   

 -  ปลัดเทศบาลต าบลชะอวด ท าหน้าที่  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว     
                                          กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอชะอวด  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นางบุษบา  จิตต์รัว   ดิฉันนางบุษบา  จิตต์รัว  ปลัดเทศบาลต าบลชะอวด  ท าหน้าที่เลขานุการ
ปลัดเทศบาล   สภาเทศบาลต าบลชะอวด  ขอเรียนเชิญท่านศิริพงค์  ศรีพยางค์  นายอ าเภอ 

    ชะอวดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ขอเรียนเชิญค่ะ 
 -ปลัดเทศบาลต าบลชะอวด  อ่านประกาศอ าเภอชะอวด  เรื่อง  เรียกประชุมสภา

เทศบาลต าบลชะอวด 
นางบุษบา  จิตต์รัว ประกาศอ าเภอชะอวด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวดครั้งแรก 
ปลัดเทศบาล ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ  เรื่อง  ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
 -ปลัดเทศบาลต าบลชะอวด  กล่าวเชิญนายอ าเภอชะอวด  กล่าวเปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลชะอวด  ครั้งแรก   
นายศิริพงค์  ศรีพยางค์ กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ครั้งแรก..................... 
นายอ าเภอชะอวด 
 -ปลัดเทศบาลต าบลชะอวด  กล่าวเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด     

ผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม  ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบล
ชั่วคราว  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

นางบุษบา  จิตต์รัว ขอเชิญ  นางรุ่งระพี  สาธวาทร  สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุมากที่สุด  ซึ่งอยู่ในที่ 
ปลัดเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวดแห่งนี้  ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลชะ

อวดชั่วคราว  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานสภาชั่วคราวน าสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดกล่าวค าปฏิญาณตน 
นางรุ่งระพี  สาธวาทร ตามนัยมาตรา  17  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ถึงฉบับที่  14)  พ.ศ.2562  ก าหนดว่า  ก่อนเข้ารับหน้าที่  สมาชิกสภา

เทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งจะซื่อสัตย์  สุจริต  และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั่งจะซื่อสัตย์  สุจริต   และปฏิบัติหน้าที่   
เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น”  ดังนั้น  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้โปรด
ยืนขึ้น  แล้วกล่าวค าปฏิญาณตนพร้อมกันว่า “ข้าพเจ้า.........จะรักษาไว้  และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและ     
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

ระเบียบวาระท่ี  2 การเลือกและแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งระพี  สาธวาทร -ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายการเลือกประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
นางบุษบา  จิตต์รัว -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14)  พ.ศ.2562 
ปลัดเทศบาล -มาตรา  20  สภาเทศบาล  มีประธานสภาเทศบาลคนหนึ่ง  และรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตาม
มติของสภาเทศบาล 

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2) พ.ศ.2554 



๓ 

 

 -ข้อ  8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น  รับรองไม่น้อยกว่า
สองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว       
ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก       
ชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ     
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น    
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า
ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ  39   มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน   
ช่วยตรวจนับคะแนน  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการ
ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  
หากตกลงกันไม่ได้  ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลังแล้วให้จัดท าบัตรสลาก  ชนิด  สี  และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวน
เท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือก  
เป็นประธานสภาท้องถิ่น”  เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

 -ข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 สรุป  ขั้นตอนการเลือกประธานสภาเทศบาล  มีดังนี้ 
      1. ให้สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ งที่

เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
      2.  การเสนอชื่อ  ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า  2  คน 
      3.  สมาชิกสภาเทศบาล  แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
      4.  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 
      5.  ให้สมาชิกสภาเทศบาลลงคะแนนเลือกจากชื่อที่ได้รับการเสนอ   

          โดยวิธีเขียนชื่อตัว  และชื่อสกุล  คนละ  1  ชื่อ 
     6.  เมื่อตรวจนับแล้วผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
     7.  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ได้คะแนน    
          สูงสุด ( โดยใช้วิธีเดิมก็คือ  เขียนชื่อตัวและชื่อสกุล  คนละ  1  ชื่อ) 
     8.  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธี    
          จับสลาก 
     9.  วิธีจับสลาก  ให้ประชาชนที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด    
          เท่ากัน  ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
     10.  หากตงลกกันไม่ได้  ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับ    
            สลากก่อนหลัง 
 



๔ 

 

นางรุ่งระพี  สาธวาทร ....................................................................................................................... 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว .................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบการเลือกรองประธาน 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล 
นางบุษบา  จิตต์รัว -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14  
ปลัดเทศบาล พ.ศ.2562)   

-มาตรา  20   สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง  
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.2554) 
-ข้อ  12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ  8   มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด          
ให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้ว  จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน
ล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พ่ึงมี 
-ข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   
-ส าหรับเทศบาลต าบลชะอวด  มีรองประธานสภาเทศบาลได้เพียง  1  คน   
-ข้อ  8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น  รับรองไม่น้อยกว่า
สองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว       
ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก       
ชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ     
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น    
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า
ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ  39   มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน   
ช่วยตรวจนับคะแนน  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการ
ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  
หากตกลงกันไม่ได้  ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลังแล้วให้จัดท าบัตรสลาก  ชนิด  สี  และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวน
เท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือก  
เป็นประธานสภาท้องถิ่น”  เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 



๕ 

 

 สรุป  ขั้นตอนการเลือกรองประธานสภาเทศบาลก็เหมือนกับการเลือก
ประธานสภาเทศบาลที่ปลัดได้น าเรียนชี้แจงไปแล้วนั้น 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญปลัดเทศบาล  ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบการเลือกเลขานุการ 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล 
นางบุษบา  จิตต์รัว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  
ปลัดเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2)  พ.ศ.2554 
 - ข้อ  13  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ  8  มาใช้บังคับ     

โดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

 - ข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น         
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ ง        
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 - ข้อ  18  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้อราชการส่วนท้องถิ่น  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาเทศบาลนั้นคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่น  ทั้งนั้น  ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา
ท้องถิ่น 

 สรุป  ขั้นตอนการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเหมือนกับการเลือกประธานสภา
เทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่ อง  ก าหนดวันเริ่ มและจ านวนวันขอสมัยประชุมสามัญประจ าปี           
พ.ศ.2564 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางบุษบา  จิตต์รัว - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14 
ปลัดเทศบาล                            พ.ศ.2562)   
    -  มาตรา  24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก   

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด (วรรค4)          
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง  ให้มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  12) พ.ศ.2554 
- ข้อ  11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 
- ข้อ  21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี   ระยะเวลาและ     
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่ม   
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา        
ในที่ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  11     
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ฯลฯ 
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(2)  ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี
แต่ละสมัย  ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ก าหนดวันเริ่มและจ านวนวันของสมัยประชุม
ประธานสภาเทศบาล  สามัญประจ าปี  พ.ศ.2564 
นาย..........   ขอเสนอดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30  พฤษภาคม  2564 
    - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30  สิงหาคม  2564 
    - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30  ตุลาคม  2564 
    - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30  ธันวาคม  2564 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  การก าหนดวันเริ่มและจ านวนวันของสมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2565 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางบุษบา  จิตต์รัว  ........ 
ปลัดเทศบาล 
นาย...................   ผมขอเสนอ  ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.2565  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 28   

กุมภาพันธ์  2565 
ระเบียบวารที่  7 เรื่อง  เลือกคณะกรรมการสภาเทศบาล  (คณะกรรมการตรวจรายงาน          

การประชุม) 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางบุษบา  จิตต์รัว - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ปลัดเทศบาล  พ.ศ.2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2)  พ.ศ.2554 
 - ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มี  2  ประเภทคือ 
 (1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย

กว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน 
 - ข้อ  105  ภายใต้บังคับข้อ  103  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา

ท้องถิ่น  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการ   
ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  เช่น  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 - ข้อ  107  ภายใต้บังคับ  ข้อ  103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น       
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  และการเสนอชื่อ     
ให้เสนอได้  โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ  12  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงาน  
ประธานสภาเทศบาล การประชุม 
นาย.................... ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน.......คน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ มีผู้รับรองถูกต้อง  ต่อไปขอเชิญเสนอค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม   เห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน ....  คน 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ประธานสภาเทศบาล  เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  1  โดยให้เสนอ 

ชื่อทีละคน 
นาย....    ขอเสนอ.......... 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอรับผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง  เสนอชื่อคนต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล 
นาย.....................  ...................... 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอผู้รับรอง  2  คนค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีใครจะเสนอชื่ออีกหรือไม่  เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล  จะด าเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  1  และขอเชิญ 

เจ้าหน้าที่แจกกระดาษและซอง  โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลเขียนชื่อตัวและ 
ชื่อสกุลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  ตามรายชื่อบนกระดานเพียง  1  ชื่อ  เท่านั้น  
แล้วน ากระดาษใส่ลงในซองแล้วน ามาหย่อนในหีบบัตรด้านหน้า  ขอเชิญสมาชิก
สภาเทศบาล  จ านวน  2  ท่าน  เป็นผู้ช่วยเหลือในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม   ...................ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  1 
 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล  การประชุม  คนที่  2  ค่ะ  
 
ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป  ในวันที่ ......  เวลา  10.00  เพ่ือให้
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

       ปิดการประชุม   12.25 น. 
 
 

    
(ลงชื่อ)     บุษบา  จิตต์รัว 

                                                     (นางบุษบา  จิตต์รัว) 
                             ปลัดเทศบาลเขานุการสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 
 
 

            (ลงชื่อ)     นิคม  คลิ้งทอง    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นายนิคม  คลิ้งทอง) 

 
 
 
 (ลงชื่อ)   บุญรัตน์  บุญรอดชู     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญรัตน์  บุญรอดชู) 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ธวัชชัย  สุขหวัง      กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายธวัชชัย  สุขหวัง) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ..16..เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ.

2561... 
เวลา....10.00.....น.  ณ  ห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
 

(ลงชื่อ)   คล่อง  คงแก้ว 
         (นายคล่อง  คงแก้ว) 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 
สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  แล้วในการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
เมื่อวันที่...25....เดือน...กุมภาพันธ์ ..พ.ศ.2562 
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