
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ครั้งแรก 
วันจันทร์ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.2564  เวลา  09.00  น. 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา คร้ังแรก 
วันที่   3  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา   09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
๑) นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  1 
๒) นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  1 
๓) นายเกรียงไกร  พันธุสะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  1 
๔) นายนิพนธ์  พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  1 
๕) นางจำนงค์ พึ่งสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  1 
๖) นายสุรพงษ์  กรผลึก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  1 
๗) นายจารุภาส  เขียนงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  2 
๘) นายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  2 
๙) นางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  2 
๑๐) นางสาวพัชรี นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  2 
๑๑) นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  2 
๑๒) นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  2  
๑๓) นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑) นายไพบูลย์  ศุภบุญ   นายอำเภอวิเศษชัยชาญ 
๒) ว่าที่ร้อยโท ภักค์ โภชกปรภิัณฑ์ ท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ 
๓) นางกาญจนา  ผลสันต์  หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๔) นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
๕) นางสาววาสิตา  แจ่มแจ้ง  เจ้าหน้าที่อำเภอฯ 
๖) นางสาวปนิตา  สุขสะอาด  เจ้าหน้าที่อำเภอฯ 
๗) นางสาววราภรณ์  ประสิทธิ์สม  เจ้าหน้าที่อำเภอฯ 
๘) นางสาวอภิญญา  แก้วประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่อำเภอฯ 
๙) นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐)   นางสาวผกามาศ  เพ็ชรโต  นักทรัพยากรบุคคล  
๑๑)   นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒)   นางสาวสมสุนีย์  เขียนงาม  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
๑๓)   นางบัญจรตัน์  ศรีทองเขียว  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔)   นางสาวพรวันเพ็ญ  แก้วประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
๑๕)   นางสาวสุรีรัตน์  สุขสฐาน  เจ้าหน้าที่เทศบาล 
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เริ่มประชุมเมื่อเวลา  09.00 น. 
 
นางสาวศิริธน  สุทธิบรูณ์      รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ปฏิบัติ      
                               หน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว 

บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้ลงชื่อและเข้าประชุมครบตามจำนวน     
แล้ว ขอกราบเรียนเชิญ  นายไพบูลย์  ศุภบุญ  นายอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งได้รับมอบ
อำนาจจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้เป็นประธานใน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาครั้งแรกในวันนี้  ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง 
ที่ 2653 /๒๕63 เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอวิเศษชัยชาญปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาและลง
นามแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

 
นางสาวศิรธิน  สุทธิบูรณ์ 
เลขานุการสภา (ชั่วคราว)      ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
                                          ครั้งแรก       

เรียนนายอำเภอวิเศษชัยชาญ  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง ผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัด
อ่างทอง  ลงวันที่ 19 เมษายน  2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา15 วรรคแรก (1)  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบทุก
เขตตามจำนวนแล้ว มีรายชื่อ ดังนี้ 

     เขตที่ ๑ 
๑) นายสมแจต  มีจันทร์มาก  ๒) นายวิชาญ  กมลฉ่ำ 
๓) นายเกรียงไกร  พันธุสะ  ๔) นายนิพนธ์  พุทธชาติ 
๔) นางจำนง  พึ่งสมศักดิ์   ๖) นายสุรพงษ์  กรผลึก 
  เขตที่  ๒ 
๑) นายจารุภาส  เขียนงาม  ๒) นายอนนัต์  เขียวสวาส 
๓)  นางสุระจิน  แสงศรี   ๔) นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
๕)  นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   ๖) นายพวน  อยู่อาจินต์  
อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 6 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ประกอบกับคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่ 2653/2563 ลง
วันที่ 9 พฤศจิกายน  2563 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ครั้งแรก  
บัดนี้  ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ครั้งแรกแล้ว  ดิฉันขอ
เรียนเชิญท่านนายอำเภอวิเศษชัยชาญ  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนาครั้งแรก  พร้อมทั้งให้โอวาทแก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา และ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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นายอำเภอวิเศษชัยชาญ (กล่าวเปิดการประชุม) 
          - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ผู้ทรงเกียรติ  และผู้มีเกียรติทุกท่าน   

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
ครั้งแรก  ในวันนี้ 
- การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  เป็นการปฏิบัติตาม มาตรา 24  วรรคสอง  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562   
ซึ่งบัญญัติให้ผู้ว่าราชจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา
เทศบาลเป็นครั้งแรกภายใน  15  วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลครบจำนวนแล้ว และเป็นผู้เปิดประชุมซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
อ่างทอง   ได้แจ้งเรื่องการเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา ตามมติในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  19 
เมษายน  2564  และตามคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่  2653/2563 ลงวันที่  9 
พฤศจิกายน  2563  ได้มอบอำนาจหน้าที่ให้ผมมาปฏิบัติหน้าที่ ด้านกิจการสภา
เทศบาล ดังนี้ 
1.การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
2.ตอบรับทราบการลาออกของสมาชิกสภาเททศบาล ประธานสภาเทศบาล และรอง
ประธานสภาเทศบาล 
3.เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 
4.อนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ 
5.การเรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุมสภาเทศบาล กรณีไม่มีประธานสภา
เทศบาลหรือประธานสภาไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย 
6.การเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญและอนุญาตให้ขยายเวลาสมัย
ประชุมวิสามัญ   
- ในโอกาสนี้   ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกั บท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล           
ไผ่ดำพัฒนา ทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ท่าน
สมาชิกสภา  ผู้ทรงเกียรติจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนานี้สืบไป  ผมก็จะเน้นย้ำ
เรื่องหน้าที่ตามกฎหมาย หน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14 )  พ.ศ.2562  กำหนดไว้ในมาตราที่ 50 และมาตราที่ 51   
คือ มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำให้เขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
(3)รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(4)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(5)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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(9)หนา้ที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  
การปฏิบั ติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1)ให้มีนำ้สะอาดหรือน้ำประปา 
(2)ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(4)ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(5)บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
(6)ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข ้
(7)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8)ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
(9)เทศพาณิชย์ 
ผมก็ขอให้ท่านตระหนักในเรื่องนี้ด้วยครับ ท้ายนี้ข้าพเจ้าอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอ่างทอง ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จงปกปักรักษาให้ทุก
ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสบผลสำเร็จ  ปราศจากอุปสรรคใด ๆ   
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนตลอดไป 
- บัดนี้   ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล           
ไผ่ดำพัฒนา ครั้งแรก  และให้ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบล   
ไผ่ดำพัฒนาชั่วคราว  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้ องถิ่น  พ .ศ . 2547 แก้ ไขเพ่ิมเติมถึ ง(ฉบับที่  2 ) พ .ศ. 2554   
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ 
เลขานุการสภา (ชั่วคราว)      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 7 ในการประชุมสภา 
ท้องถิ่นครั้งแรก ข้อ 6 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากท่ีสุด  ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภ 
ท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้แต่งตั้ง 
ประธานสภาเทศบาล หรือ รองประธานสภาเทศบาล หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุ
สูงสุดไม่ยอมทำหน้าที่  ให้เชิญสมาชิกสภา ท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดรองลงมาตามลำดับ
เพ่ือทำหน้าที่เลือกประธานสาภาท้องถิ่น  ดิฉันจึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุสูง
ที่สุดที่อยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวในการทำหน้าที่เลือกประธานสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนาเพ่ือให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง ดิฉันได้ตรวจสอบอายุสมาชิกสภา
เทศบาลที่ เข้าประชุมทุ กท่ านแล้ว ปรากฏว่า ท่ านสมาชิกสภาเทศบาล คือ  
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นายพวน อยู่อาจินต์ เป็นผู้ที่มีอายุสูงที่สุด เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙7 มีอายุ ๖7ปี โดย
ตรวจสอบจากทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาแล้ว เป็นผู้มีอายุ
สูงที่สุด จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาชั่วคราว   กราบ
เรียนเชิญค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาล  
นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   เรียนท่านนายอำเภอวิเศษชัยชาญ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนกระผมขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกฯ  

ทุกท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาแห่งนี้ ตามที่ได้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564  
บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ 
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครบตามจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 19  เมษายน  2564  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562  มาตรา 25 วรรค 2 ในกรณียั งไม่มีประธานสภาเทศบาลหรือ
ประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียก
ประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   แก้ไข  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๕๔  ข้อ 6 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจึงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา ครั้งแรก ในวันนี้ สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่
ดำพัฒนาครั้งแรก ในลำดับต่อไป กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
-  ประธานสภาชั่วคราวนำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   ทั้งหมด

กล่าวคำปฏิญาณตน 
นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่
ประชุมสภาเทศบาลว่า  จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  ทั้งจะซื่อสัตย์  สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น”  ดังนั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
ทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ตามข้าพเจ้า
ดังนี้  “ข้าพเจ้า .........................................ขอปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า 
ข้าพเจ้าจะรักษาไว้และปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซือ่สัตย ์  สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 

นายพวน  อยูอ่าจินต์ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ลำดับต่อไป  เป็นการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ก่อนที่จะ

ดำเนินการเลือกขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล(ชั่วคราว)ชี้แจงข้อระเบียบ ขอเชิญครับ 
นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ 
เลขานุการสภา (ชั่วคราว)      เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่าน  ตามมาตรา 20 

วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล  และระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   แก้ไข     
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔   เกี่ยวกับการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   
โดยสรุป   ดังนี้ 

   ข้อ ๘  “วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ 
   ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา 
   ท้องถิ่น  การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้ 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน 
   และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล 
   ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ   เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ 
   คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ใดได้ 
   คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายชื่อให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม 
    ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ                                 
                               ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน”  

     วิธีการเสนอชื่อและกการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  
     ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน   
     วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ ากันตกลงกัน เสี ยก่ อน  ว่ าจะให้ ผู้ ใด เป็ นผู้ จั บสลากก่อนหลั ง หากตกลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
กันไม่ได้  ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดทำ
บัตรสลาก ชนิด สี  และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน และเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล”  
     ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้ทำความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
      ข้อ ๑๔   แห่งระเบียบดังกล่าว “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รบัเลือก” 

          เกี่ยวกับระเบียบการเลือกประธานสภาท้องถิ่น มีสมาชิกท่านใดสงสัยและซักถาม 
   เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
   ชั่วคราว   โปรดดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ต่อไป 
นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการเลือก     
                                ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  และให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ
นายสมเจต  มีจันทร์มาก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   กระผมนายสมเจต  มีจันทร์มาก สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอ 

เสนอชื่อ  นายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที ่2 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
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นางสุระจิน  แสงศรี 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 2  

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที ่2 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายวิชาญ  กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายวิชาญ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที ่2  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกหรือไม่ 
นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์ 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1  

ขอเสนอ นายจารุภาส  เขียนงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้ง
ที่  2  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครบั 
นายสุรพงษ์  กรผลึก 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายสุรพงษ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายจารุภาส  เขียนงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที ่ 2  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายณัฐวุฒ ิกมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายจารุภาส เขียนงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที ่2  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   จึงให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกระดาษที่

จัดเตรียมไว้  และเขียนชื่อ และพับกระดาษท่ีเขียนใส่ในกล่องบัตร 
      ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 2 ท่าน ช่วยตรวจนับคะแนน 
   เพ่ือดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙  ประธานสภา 
   ท้องถิ่นชั่วคราว  รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
   อ่างทอง และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ กำหนดว่า ในกรณีการเลือก 
   ประธานสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแต่งตั้งทันที 
   เมื่อการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการ 
   แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 
   **กระผมจึงขอถือโอกาสนี้รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา      
                               จากผลการนับคะแนน  

นายอนันต์  เขียวสวาส    ได้คะแนน   5   คะแนน 
นายจารุภาส  เขียนงาม   ได้คะแนน   7   คะแนน 



 

 

9 

เป็นอันว่านายจารุภาส  เขียนงาม  ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบล 
          ไผ่ดำพัฒนา 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ ให้นายจารุภาส เขียนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เป็นประธานสภา 
                              เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
กระผมขอหยุดพักการประชุม 1๐ นาที เพื่อให้ท่านนายอำเภอวิเศษชัยชาญลงนาม 

   ในคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

   ***********************พักการประชุม 1๐ นาที ************************* 
นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 934 /๒๕๖๔   เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบล 

ไผ่ดำพัฒนา   ด้วยสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ครั้งแรก   เมื่อที่ 3  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  และที่ประชุมมีมติเลือกให้ นายจารุภาส 
เขียนงาม  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ประกอบ
กับคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๖๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    ตามมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
จึงแต่งตั้งให้ นายจารุภาส  เขียนงาม  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

  และขอเชิญประธานสภาเทศบาลทำหน้าที่ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 การพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ประธานสภา ฯ  ลำดับต่อไป เป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญ        
                               เลขานุกาสภาฯ (ชั่วคราว)  ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบครับ 
นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ 
เลขานุการสภา (ชั่วคราว)      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

ทุกท่าน ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ตามมาตรา 20 วรรค 1 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานคนหนึ่ง ซึ่งผู้ ว่าราชการจังหวัด
แต่ งตั้ งจ ากสมาชิ กสภ าเทศบาลตามม ติ ของสภ าเทศบาล   และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   แก้ไข     
เพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔   

       ข้อ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี
รองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง
ก่อน แล้วจึงเลือกกกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตาม
จำนวนที่พึงม ี
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     ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่ น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 
หนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภา ฯ            ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการเลือก     
                                ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   และให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน 
นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายเกรียงไกร พันธุสะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1

ขอเสนอ นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้ง
ที่  1  เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้ง

ที่ 2  ขอรับรองการเสนอชื่อ นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา  เขตเลือกตั้งที ่ 1 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายนิพนธ์  พุทธชาติ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายนิพนธ์  พุทธชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1

ขอรับรองการเสนอชื่อ นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที ่ 1 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้ อ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
ชื่อเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบ ว่าให้นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์  ได้รับเลือก
เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  หากเหน็ชอบโปรดยกมือ 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบให้นางจำนงค์   พึ่ งสมศักดิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  เป็น 
                             รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  3.2 การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ประธานสภา ฯ  ลำดับต่อไป เป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญ        
                               เลขานุกาสภาฯ (ชั่วคราว)  ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบครับ 
นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ 
เลขานุการสภา (ชั่วคราว) เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
                               ทุกท่านต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำ
ความตามข้อ ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง    

ข้อ ๑๘ กำหนดว่า ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
*** วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่  
ซึ่งใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบ ข้อ ๑๙  กำหนดว่า เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) แจ้งนัดวันประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง

ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น 

(๓)  ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่น จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอ่ืนตามที่ประธานสภา

ท้องถิ่นมอบหมาย 
ประธานสภา ฯ            ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการเลือก     
                                ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   และให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน 
นางสาวพชัรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้ง

ที่   2 ขอเสนอ นายสุรพงษ์   กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   
เขตเลือกตั้งที ่ 1  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายณัฐวุฒ ิ กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ กมลฉ่ำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2   

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายสุรพงษ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   
เขตเลือกตั้งที ่ 1  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์ 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนาง จำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที ่1 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายสุรพงษ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   
เขตเลือกตั้งที ่ 1  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
ชื่อเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบ ว่าให้นายสุรพงษ์  กรผลึก  ได้รับเลือก
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ ให้นายสุรพงษ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 เป็นเลขานุการ 
                              สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.3 การพิจารณาเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ประธานสภา เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาใหม่ จึงมีความจำเป็น

จะต้องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 ขึ้นใหม่  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

 



 

 

12 

เลขานุการสภา ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562 
มาตรา  24  ได้กำหนดว่า  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุม
สามัญครั้ งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด   
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก  
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตามข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น
แล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ 
      (2)  สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่
ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน  กับให้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน    
       ข้อ 21  กำหนดว่า  “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของแต่ละปี” โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕64 นั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ไม่มีการประชุมสภา
เทศบาลสามัญ สมัยแรก ตามประกาศกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัย
แรก ประจำปี ๒๕64 ซึ่งกำหนดไว้ในคราวประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 
๑ ของปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  ๒๕63 
เพราะฉะนั้น    ดิฉันขอนำเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่าสำหรับในปี พ.ศ.๒๕64
สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จะเหลือสมัยประชุมสามัญ  จำนวน  ๓  สมัย 

ประธานสภา  กระผมขอปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕64  ซ่ึงที่ประชุมสามารถที่จะนำสมัยประชุมที่กำหนดไว้แล้วมาปฏิบัติเป็นสมัย
ประชุมของสภาชุดนี้ได้ หรือ ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามารถ
ดำเนินการได้ในสมัยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4  ว่าแต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือไร และมีกำหนดกี่วัน  

นายอนันต์  เขียวสวาส 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้ง 

ที่  2 ขอเสนอญัตติ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2564 ดังนี้ 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕64  มีกำหนด  30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 

               ๑ – 30  มิถุนายน  2564   
             - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕64  มีกำหนด  30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 
               ๑ – 30  สิงหาคม  2564   
            -  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕64  มีกำหนด  30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 
               ๑ – 30  ธันวาคม  2564   
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           การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ   
           สมัยแรก ประจำปี ๒๕65 มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มประชุมวันที ่๑  กุมภาพันธ์  –  
           2  มีนาคม  ๒๕65 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองญัตติ จำนวน  2 ทา่นครับ 
นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายเกรียงไกร  พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่

1  ขอรับรองญัตติการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 
นายวิชาญ กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายวิชาญ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่1 

ขอรับรองญัตติการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

ผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม               - สมยัประชุมสามัญ สมัยที ่๒ ประจำปี ๒๕64  มีกำหนด  30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 

               ๑ – 30  มิถุนายน  2564   
         - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕64  มีกำหนด  30 วัน เริ่มประชุมวันที ่
               ๑ – 30  สิงหาคม  2564   
        -  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕64  มีกำหนด  30 วัน เริ่มประชุมวันที ่
               ๑ – 30  ธันวาคม  2564   

                            การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ   
                            สมัยแรก ประจำปี ๒๕65 มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มประชุมวันที่ ๑  กุมภาพันธ์  –  
                            2  มนีาคม  ๒๕65 

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1 การพิจารณาเรื่องการเลือกคณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลตำบล 
                             ไผ่ดำพัฒนา  (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 
ประธานสภา               ลำดับต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญ เลขานุการ 
                               สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ชี้แจงข้อระเบียบ ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา ฯ ขอชี้แจงระเบียบการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  2 ) พ .ศ. 2554  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
มี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน

แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
         ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ   
    ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการื   
    วิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
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   ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน 
   เรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
    สภาท้องถิน่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภา 
   ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ ของสภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแกก่ิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี 
ผู้รับรอง 
    การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และ 
ให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้โดยอนุโลม 

ประธานสภา ฯ            ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการเลือก     
                                เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1  และให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน 
นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์ 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจำนงค ์ พ่ึงสมศักดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที ่1 

ขอเสนอ นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  
2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา คนที่ 1 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้ง

ที่ 2 ขอรับรองการเสนอชื่อ นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายเกรียงไกร  พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้ง 

ที่ 1 ขอรับรองการเสนอชื่อ นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภา ฯ            ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการเลือก     
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  และให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน 

นายจารุภาส  เขียนงาม 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายจารุภาส  เขียนงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้ง 

ที่ 2 ขอเสนอ นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่
ดำพัฒนา คนที่ 2 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
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นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2

ขอรับรองการเสนอชื่อ นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
นายนิพนธ์  พุทธชาติ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายนิพนธ์ พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที ่1 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
ประธานสภา ฯ            ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการเลือก     
                                เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3  และให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน 
นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์ 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 

ขอเสนอนายเกรียงไกร พันธุสะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาเขตเลือกตั้งที่ 1
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา คนที่ 3 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายสุรพงษ์  กรผลึก 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายสุรพงษ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายเกรียงไกร  พันธุสะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้ง

ที่ 2 ขอรับรองการเสนอนายเกรียงไกร  พันธุสะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
คนที่ 1  นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    
คนที่ 2  นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
คนที่ 3  นายเกรียงไกร  พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

 
 
 
 
 



 

 

16 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ เชิญครับ 
นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ 
รองปลัดเทศบาลฯ      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

การกำหนดการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14 )  พ.ศ. 2562 

มาตรา 48 ทศ บัญญัติว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล 
เรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  
โดยไม่มีการลงมติ  ทั้ งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
เทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบตาม  มาตรา 24  หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็น
เร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ ประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร 
นายกเทศมนตรีจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้  เมื่อได้มีการเลือก
ประธานสภาเทศบาลแล้ว   ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา เทศบาลเพ่ือให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย โดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เลือกประธานสภาเทศบาล การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี  
ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจก
ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย  หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลได้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
นโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำ
วิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม   ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกป ี
ก ำห น ด ให้ เรี ย ก ป ร ะชุ ม ส ภ า เ พ่ื อ ให้ น าย ก เท ศ ม น ต รี แ ถ ล งน โย บ าย ใน 
วันที่  6  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

   ทั้งนี้มอบให้เลขานุการสภาได้จัดทำหนังสือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าต่อไป  
ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอปิด

ประชุม      
       ปิดประชุมเมื่อเวลา ๑1.35  น. 

 
     (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายสุรพงษ์  กรผลึก)   
        เลขานุกาสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
         ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา  ครั้งแรก  ประจำปี ๒๕64  เมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม  ๒๕64  เรียบร้อยแล้ว 

 
(ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการ 

            ( นายพวน  อยู่อาจินต์ ) 
 

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
         ( นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร ) 
 

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
          ( นายเกรียงไกร พันธุสะ ) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล     
ไผ่ดำพัฒนา ดังกล่าวในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕64  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  ๒๕64 
  
 
 

       ( นายจารุภาส  เขียนงาม ) 
          ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา   
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