
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครั้งแรก  

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
________________________________ 

 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

       เม ื ่อสมาช ิกสภาเทศบาลมาครบองค ์ประช ุม เลขาน ุการสภาเทศบาล (ช ั ่วคราว)                     
เรียนเชิญ นายสุรชัย  โคตรบุตรดี นายอำเภอโพธิ์ทอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายญาณเวทย์  สอนสม   - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครั้งแรก 
เลขานุการ (ชั่วคราว)  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง อำเภอโพธิ ์ทอง จังหวัดอ่างทอง             
ลงวันที ่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๕ วรรคแรก                
(๑) แห ่งพระราชบ ัญญัต ิ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมถึง                    
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒    
ประกอบข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๔ 
ประกอบกบัคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๖๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง ครั ้งแรก                
ในว ันอ ังคารท ี ่  ๑ ม ิถ ุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.                    
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายสุรชัย  โคตรบุตรดี  นายอำเภอโพธิ์ทอง ปฏิบัติราชการแทน   

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - เรียนเชิญ ท่านนายอำเภอโพธิ์ทองให้โอวาท และกล่าวเปิดการประชุม
เลขานุการ (ชั่วคราว)  สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครั้งแรก ขอเชิญครับ 

 
  



๒ 

นายสุรชัย  โคตรบุตรดี  - ขออนุญาตกราบเรียนท่านปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลทั้งหมดครับ
นายอำเภอโพธิ์ทอง   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองทุกท่านครับ ผมขออนุญาตแนะนำ
     ตัวเองก่อนครับ ผมชื ่อส ุรชัย โคตรบุตรดี  ย้ายมาจากดำรงตำแหน่ง       
       นายอำเภอโพธิ ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผมย้ายมาจากอำเภอพรเจริญ       
     จังหวัดบึงกาฬ ผมเป็นคนยะลาแต่ชีวิตราชการส่วนใหญ่จะอยู ่แถว ๆ         
        จังหวัดสระบุรี อยู ่อำเภอท่าเรือ อยู ่จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี          
     ก็เคยอยู่ครับ ผมขออนุญาตนำเรียนว่า การทำงานผมให้เกียรติท้องถิ่น      
     ผมไม่มีแนวคิดที ่จะไปก้าวก่ายการทำงานของท้องถิ ่นทั ้งหมดครับ       
     เพียงแต่ว ่าจะขอความร่วมมือกรณีท ี ่ม ีงานสำคัญอย่างงานราชพิธี            
     งานจิตอาสาต่าง ๆ ก็จะขอความร่วมมือพวกเราช่วยกันทำงานดูแลทุกขส์ุข
     ของพี่น้องประชาชนครับ ตอนนี้งานเร่งด่วนของผมเองก็จะเป็นเรื ่อง       
     ของโคว ิค  ซ ึ ่ งว ันน ี ้ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ผมก ็ เร ียกประชุม                
     ทางสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากำหนดแนวทางการ
     ทำงานเพราะว่าคลัสเตอร์ เมื่อเช้าที่ตำบลอินทประมูล ปรากฏว่าสะใภ้      
     เอามาติดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม แล้วกลับไปทำงาน พอตัวเองเป็นและ 
     ประกอบกับพ่อสามีเริ ่มมีอาการ ซึ ่งตัวสามีเองติดด้วย ผลปรากฏว่า       
     เมื่อเช้าติดแล้ว ๔ ท่าน กำลังเช็คระบบใหม่ทั้งหมดเลยครับ เพราะฉะนั้น   
     บ่งบอกว่าเราอาจจะผ่อนคลายมากไป ผมอยู่พื ้นที ่พรเจริญมาปีกว่า         
     เราใช้ระบบเดิมที่ไม่มีผู้ติดโควิคสักคน เรากลั่นกรองเต็มที่ เพราะฉะนั้นนี่
     คืองานแรกที่จะทำในส่วนของอำเภอโพธิ์ทอง 
      ส่วนที่ ๒ เมื่อเช้าผมไปดูน้ำที่ประตูน้ำยางมณี ไปดูเส้นทางของน้ำ 
     เส้นทางต่าง ๆ แล้วก็มาคิดทางออกว่าถ้าฝนตกจะทำอย่างไร เพราะฉะนั้น
     ผมก็อยากจะขอความร่วมมือพวกเราทุกคนช่วยกัน และสิ่งหนึ่งที่ผมสัญญา
     กับทุกคนนะครับ ผมจะตั้งใจทำงานและพัฒนาอำเภอโพธิ์ทองให้มีความ
     เจริญกว่านี้ครับ ในที่นี้ก็ขอฝากไว้นะครับ เราอาสามาดูแลพี่น้องประชาชน 
     ฝากพวกเราด้วยนะครับ ถ้ากลไกใดไม่ขับเคลื่อน ตัวใดตัวหนึ่งเครื่องจักร    
     ก็เดินไม่ได้หรอกครับ ทุกฝ่ายมีความสำคัญเท่ากันหมดครับ ขอบคุณครับ 
     ผมขอเข้าสู่รายละเอียดต่อไปนะครับ 
 
 

  



๓ 

     –  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้ประกาศกำหนดให้มี การ
     เลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  
     ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทองและ       
     นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม 
     ๒๕๖๔  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง     
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทองและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ ์ทอง         
     ครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
      เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง
     แห่งพระราชบัญญัต ิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที ่แก ้ไขเพิ ่มเติมถึง          
     (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
     ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๖๕๓/๒๕๖๓ 
     ลงวันที ่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
     โพธ ิ ์ทอง ได ้มาประช ุมสภาเทศบาล คร ั ้ งแรก อ ันเป ็นการเร ิ ่มต้น          
     ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื ่อประโยชน์ของประชาชน      
     ในท้องถิ่นต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายญาณเวทย์  สอนสม  - ไม่มี 
เลขานุการ (ชั่วคราว)  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
นายญาณเวทย์  สอนสม  - ตามท่ีมีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
เลขานุการ (ชั่วคราว) เมื ่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้กำหนดให้มีการประชุมสภา

เทศบาลตำบลโพธ ิ ์ทอง คร ั ้ งแรก ว ันท ี ่  ๑ ม ิถ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔                 
ขอเชิญให้สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ และเขตที่ ๒ แนะนำตัวต่อท่าน
นายอำเภอโพธิ์ทอง ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ๑. นางสาวสุภาภรณ์ วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
แนะนำตัว ๒. นางสาวอุษา ช้างพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
     ๓. นายเสน่ห์ แสงเรือง   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
     ๔. นายบุญชู งามเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

  



๔ 
 
     ๕. นายเอิบ ศรีวิจารณ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
     ๖. นายณรงค์ อ่อนระทวย   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
     ๗. นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
     ๘. นายสายัณห์ วรรณทอง   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
     ๙. นายสมคิด เมืองอุดม   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

๑๐. นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
๑๑. นายบุญส่ง ป้อมลอย   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
๑๒. นายสนิท สุภาพ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
เลขานุการ (ชั่วคราว)                 พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้ว่า             

ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา
เทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

 -  ลำด ับต ่อไปขอเช ิญท ่านสมาช ิกสภาเทศบาลท ี ่ม ีอาว ุ โสส ูงสุด                 
ซึ ่งได้แก่ นายบุญชู  งามเจริญ เป็นประธานสภาเทศบาล (ชั ่วคราว)            
โดยกล่าวนำปฏิญาณตนและดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาล เป็น
ลำดับต่อไป ขอเชิญครับ 
- ประธานสภาเทศบาล (ชั ่วคราว) นำสมาชิกสภาเทศบาลทั ้งหมด          
กล่าวคำปฏิญาณตน 

นายบุญชู  งามเจริญ - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กล่าวคำปฏิญาณตน ตามข้าพเจ้า 
ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว) “ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................... ............ขอปฏญิาณว่า 

    จะรักษาไว้ และปฏิบัต ิตาม ซึ ่งร ัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย           
    ทั ้งจะซื ่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที ่ เพื ่อประโยชน์ของท้องถิ ่น”             
    - ลำดับต่อไป เป็นการเลือกประธานสภาเทศบาลขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ในการ      
    ดำเนินการประชุมตามวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล (ชั ่วคราว)        
    ได้ดำเนินการต่อไปครับ 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย  ว ่าด ้วยข ้อบ ังค ับการประชุม                       
เลขานุการสภาเทศบาล (ชั่วคราว) สภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๔              
   ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน     
  มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ดำรง 

  



๕ 

  ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
  ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
  ครั้งเดียวชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
  เลือกจากชื ่อเหล่านั ้น โดยวิธีเขียนชื ่อตัวและชื ่อสกุลของผู ้ที ่ถูกเสนอชื่อ        
  คนละหนึ ่งชื ่อเมื ่อตรวจนับแล้วให้ประธานที ่ประชุมประกาศคะแนนต่อ         
  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน
  สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที ่ได้คะแนนสูงสุดนั ้นโดย          
  ใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้
  ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙              
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธาน          
ที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้
ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลาก
ว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้ทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย
เขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
    หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายบุญชู  งามเจริญ   - ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พร้อมทั้งผู้รับรอง  

ไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญครับ 

นายเอิบ ศรีวิจารณ์   - กระผมนายเอิบ ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท่ี ๒  ขอเสนอนางสาวอ ุษา ช ้ างพ ันธ์  สมาช ิกสภาเทศบาล  เขตท ี ่  ๑                  
     เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองครับ 
 

  



๖ 

นายบุญชู  งามเจริญ   - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว) ๑. นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
     ๒.นายณรงค์ อ่อนระทวย   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งอีก 
     หรือไม่ครับ 

- หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม  เป็นอันว่าผู้ที่รับเลือกเป็นประธานสภา
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้แก่ นางสาวอุษา  ช้างพันธ์ 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ ๙ เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายบุญชู  งามเจริญ  - ตามที่มีมติที่ประชุมเลือก นางสาวอุษา  ช้างพันธ์ เป็นประธานสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว) ต ำ บ ล โ พ ธ ิ ์ ท อ ง แ ล ้ ว น ั ้ น  อาศ ั ยอำนาจตามความมาตรา  ๒๐                           

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ขออนุญาตท่านนายอำเภอโพธิ์ทอง ปฏิบัติราชการแทน             
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวอุษา  ช้างพันธ์ 
เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อดำเนินการประชุมในวาระ
ต่อไปครับ 

  - พักการประชุม  ๑๐  นาที 

นายบุญชู  งามเจริญ - คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๒๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว) เทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง ด้วยสภาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง ได้ประชุม         

สภาเทศบาลตำบลครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และที่ประชุมได้มี
มติเลือกให้ นางสาวอุษา ช้างพันธ์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง       
อาศ ัยอำนาจตามความมาตรา ๒๐ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิ เทศบาล            
พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๙ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วย     
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๖๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔  

 
  



๗ 
    จึงแต่งตั้งให้นางสาวอุษา ช้างพันธ์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง   
    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป      

สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
นายสรุชัย โคตรบุตรดี 

               นายอำเภอโพธิ์ทอง  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายบุญชู  งามเจริญ - ลำดับต่อไป ขอเชิญนางสาวอุษา  ช้างพันธ์ ประธานสภาเทศบาล                 
ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว) ตำบลโพธิ์ทอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองต่อไป 

นางสาวอุษา ช้างพันธ์ - สวัสดีค่ะ สมาชิกเทศบาลตำบลโพธิ์ทองทุกท่านนะคะ ดิฉันขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติดิฉันและ   

มอบความไว ้วางใจให ้ด ิฉ ันดำรงตำแหน ่งประธานสภาเทศบาล              
ตำบลโพธิ์ทอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นและประชาชน
ค่ะ และขอขอบคุณท่านปลัดฯ เจาหน้าที ่  พนักงานทุกท่านนะคะ              
ที ่ได้ปฏิบัติหน้าที ่ที ่ดีที ่สุดจนสำเร็จลุลวงมาจนถึงวันนี้  ขอขอบคุณค่ะ       
ดิฉันขอดำเนินการประชุมต่อนะคะ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และ 
นางสาวอุษา  ช้างพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาสมัยประชุม และวันเริ่มสมัย 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓.๑ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
- ลำดับต่อไปจะเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาล เพ่ือมาทำหน้าที่ช่วย
ดำเนินกิจการของสภาเทศบาล กรณีประธานเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอเชิญเลขานุการเทศบาล (ชั่วคราว) ได้ชี้แจงระเบียบฯ 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภา (ชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๒ วิธ ีเล ือกรองประธานสภาท้องถิ ่น ให้ความในข้อ ๘           
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
  



๘ 

กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
ท้องถิ ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ ่นได้มากกว่าหนึ ่งคน ให้เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น            
ในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงระเบียบฯ และมีวิธีการ 
ประธานสภาเทศบาล  เลือกรองประธานสภาเทศบาลแล้ว  

- ลำดับต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
ได้รับการแต่งตั ้งเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง พร้อมทั้ง            
ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ 

นายสายัณห์ วรรณทอง  - กระผมนายสายัณห์ วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ ขอเสนอนายสมคิด เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
    เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครับ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสนิท  สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
    ๒. นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒. 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม ่
 - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม เป็นอันว่าผู้ที่รับเลือก    

เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้แก่ นายสมคิด เมืองอุดม 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง งดออกเสียง  ๒  เสียง 

 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์ ๓.๒ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
ประธานสภาเทศบาล  - ลำดับต่อไป จะเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล เพื่อทำหน้าที่ช่วย
    ดำเนินกิจการของสภาเทศบาล ตามอำนาจหน้าที่ ขอเชิญเลขานุการสภา 

สภาเทศบาล (ชั่วคราว) ได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
  



๙ 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการ (ชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น  
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั ่ง หนังสือสั ่งการ             
หรือแนวทางปฏิบัติซึ ่งเกี ่ยวกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(๓) ช ่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจ ัดทำระเบียบวาระการประชุม               
สภาท้องถิ่น 
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  
(๕) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่นแต่จะเปิดเผยได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น  
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๘) ช ่วยเหลือประธานสภาท้องถิ ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อย                   
ในสภาท้องถิ่น  
(๙) ทำหน้าที ่อื ่นตามที ่กำหนดไว้ในระเบียบนี ้หรือกระทำกิจการ อ่ืน               
ตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่น
เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ ่นนั ้นคนหนึ ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่ น ทั ้งนี้                   
ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
- และข้อ ๑๓ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น
นำวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับและวิธีการเลือก 
ประธานสภาเทศบาล  ตลอดจนหน้าที่ของเลขานุการสภาเทศบาลแล้ว  

 
  



๑๐ 

- ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื ่อผ ู ้ท ี ่ท ่าน
เห็นสมควรได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พร้อม
ทั้งผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 

นายเสน่ห์ แสงเรือง  - กระผมนายเสน่ห์  แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ ขอเสนอนายญาณเวทย์  สอนสม ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

๒. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม ่
 - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก เป็นอันว่าผู้ที่ได้รับ

เ ล ื อ ก ให ้ เ ป ็ น เ ล ข าน ุ ก า ร สภา เทศบาล ตำบล โพธ ิ ์ ท อ ง  ไ ด ้ แก่                         
นายญาณเวทย์  สอนสม    

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์ ๓.๓  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาสมัยประชุม และ          
ประธานสภาเทศบาล วันเร ิ ่มสม ัยประช ุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยแรก            

ของปีพ.ศ. ๒๕๖๕ 
 - ขอเรียนเชิญ ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)                 
เลขานุการสภาเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม 

สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๑ (๒) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุม
สมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น          
มีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี         
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน  

  



๑๑ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ลำดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาว่า จะกำหนดสมัย  
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อใดและมีกำหนดกี่วัน และกำหนด

ว่าจะเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อใด
และมีกำหนดกี่วัน พร้อมทั้งขอผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน ขอเชิญค่ะ 

นายณรงค์ อ่อนระทวย  - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ            
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ ผมนายณรงค์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒  
    ขอเสนอให้มีการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 

สมัยทีส่อง  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
สมัยทีส่าม  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
สมัยทีส่ี่     เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔   เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
และกำหนดวันเริ ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕                 
โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
    ๒. นายบุญส่ง  ป้อมลอย   สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
    ๓. นายสมคิด  เมืองอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

- ตามที่นายณรงค์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ได้เสนอ
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลให้ทราบแล้วนั้น  
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
-  ถ ้าไม ่มี  ด ิฉ ัน ขอมต ิท ี ่ประช ุมว ่า ให ้ม ีการกำหนดสม ัยประชุม                  
สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 
สมัยทีส่อง  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
สมัยทีส่าม  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔    เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
สมัยทีส่ี่     เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔    เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
และกำหนดวันเริ ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕                 
โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน   

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
  



๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  ๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาล ตามข้อ  
ประธานสภาเทศบาล  ๑๐๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  

สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
    - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเพ่ือตรวจ 
 รายงานประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด   

เชิญค่ะ 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาเทศบาล แล้วรายงาน              
ต่อสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้
โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือก
ตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอเรียนถามที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล  การประชุม จำนวนกี่คน ขอให้เสนอพร้อมผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน 

ขอเชิญค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - กระผมนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน  ๓   คน ครับ 

 

 
  



๑๓ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสนิท  สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

๒. นายสมคิด  เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมว่าจะให้
เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ ท่าน ค่ะ 

มิติที่ประชุม   - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียด ระเบียบและกฎหมาย
ประธานสภาเทศบาล  ทีเ่กี่ยวข้องแล้ว ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับ 

การเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม 
จำนวน  ๓  ท่าน  
- ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการท่านที่ ๑ พร้อมทั้งผู้รับรอง
จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ 

นายสนิท สุภาพ   - กระผมนายสนิท สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี ๑  ขอเสนอนายณรงค์ อ่อนระทวย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

๒. นายบุญส่ง  ป้อมลอย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ลำดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื ่อคณะกรรมการท่านที่  ๒               
ประธานสภาเทศบาล  พร้อมทั้งผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ  

นายณรงค์ อ่อนระทวย  - กระผมนายณรงค์ อ่อนระทวย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ ขอเสนอนายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 
  



๑๔ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสนิท  สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 

๒. นายสมคิด  เมืองอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 

- ลำดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื ่อคณะกรรมการท่านที่  ๓                
พร้อมทั้งผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - กระผมนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ ขอเสนอนางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายเสน่ห์  แสงเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

๒. นายณรงค์  อ่อนระทวย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ค่ะ 
    - ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเลือก 

๑. นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
    ๒. นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
    ๓. นายณรงค์  อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
    เป็นคณะกรรมการสามัญฯ เพ่ือทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  ๔.๒ การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                    
ประธานสภาเทศบาล - ลำดับต่อไป จะเป็นการพิจารณาเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภา

เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญท่านเลขานุการสภา 
เทศบาลชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญค่ะ 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - เนื่องจากการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา เพ่ือเป็น 
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ  จะใช้ว ิธ ีเด ียวกับการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสามัญประจำสภา เพื ่อทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ดังนั้น ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดำเนินการได้เลยครับ 

  



๑๕ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอเรียนถามที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล  ร่างข้อบัญญัติ จำนวนกี่คน ขอให้เสนอพร้อมผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน  

ขอเชิญค่ะ 

นายสายัณห์ วรรณทอง  - กระผมนายสายัณห์ วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๓ คน ครับ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสนิท  สุภาพ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
    ๒. นายเสน่ห์ แสงเรือง   สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุม
ว่า จะให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๓ ท่าน ค่ะ 

มิติที่ประชุม   - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียด ระเบียบและกฎหมายที่
ประธานสภาเทศบาล  เกี่ยวข้องแล้ว ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับ 

การเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เพ่ือทำหน้าที่แปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัต ิจำนวน ๓ ท่าน  
- ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการท่านที่ ๑ พร้อมทั้งผู้รับรอง
จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ 

นายบุญส่ง ป้อมลอย  - กระผมนายบุญส่ง ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ ขอเสนอนายเสน่ห์ แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายณรงค์  อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

๒. นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ลำดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื ่อคณะกรรมการท่านที่  ๒               
ประธานสภาเทศบาล  พร้อมทั้งผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ  
  



๑๖ 

นายณรงค์ อ่อนระทวย  - กระผมนายณรงค์ อ่อนระทวย   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ ขอเสนอนายสายัณห์ วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสนิท สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

๒. นายสมคิด เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

- ลำดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื ่อคณะกรรมการท่านที่  ๓                
พร้อมทั้งผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญครับค่ะ 

นายสนิท สุภาพ   - กระผมนายสนิท  สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ ขอเสนอนายบุญชู งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสายัณห์  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

๒. นายบุญส่ง  ป้อมลอย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ค่ะ 
    - ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเลือก 
    ๑. นายสายัณห์ วรรรทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
    ๒. นายเสน่ห์ แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
    ๓. นายบุญชู งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

- เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภา เพ่ือทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ระเบียบวาระนี ้ปกติจะเป็นวาระที ่เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล  ได้เสนอแนะแนวทางการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง แต่ครั้งนี้ 

เป็นการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกและสมาชิกทุกท่านก็เพิ่งปฏิญาณตน 
เพื่อรับตำแหน่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงไม่น่ามีเรื่อง
เสนอแนะจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันจึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภา 

  



๑๗ 

เทศบาลทราบว่าหลังจากได้ป ิดประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง               
เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญแล้ว ประธานสภาเทศบาล จะเรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล ตามพระราชบัญญัต ิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ ่มเติม              
ถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรี
เข ้าร ับหน ้าท ี ่ ให ้ประธานสภาเทศบาลเร ียกประช ุมสภาเทศบาล                    
เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ                   
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”  
ส่วนจะประชุมวันไหนจะมีหนังสือแจ้งให้ท่านสมาชิกเทศบาลทราบต่อไป 
การประชุมวันนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระครบทุกวาระแล้ว 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - การประชุมว ันนี ้ได ้ดำเนินการตามระเบียบวาระครบทุกวาระแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครั้งแรก ขอขอบคุณ              

ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านเลขานุการสภา
เทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณค่ะ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๑๕ น. 

 

ลงชื่อ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ลงชื่อ                            เลขานุการสภาเทศบาล 
       (นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์)        (นายญาณเวทย์ สอนสม) 
                                
 

    ลงชื่อ                              ประธานสภาเทศบาล   
            (นางสาวอุษา  ช้างพันธ์) 
           

 

 

 
  



๑๘ 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

    ลงชื่อ                                  กรรมการ 
                  (นายณรงค์  อ่อนระทวย) 
 
 

ลงชื่อ                                   กรรมการ  
              (นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง) 
 
 

ลงชื่อ                                  กรรมการ 
                   (นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ) 
 


