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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ครั้งแรก 

    วันศุกรที่  7  พฤษภาคม  2564   เวลา  13.00  น.   
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  

  ……………..…….. 
ผูมาประชุม 
1 นายคําเคลื่อน  พณะชัย นายอําเภอกระสัง ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย               
2 นายกฤตภาส  ทองอารยกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
3 นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล 
4 นายชัยอนันต  ควรอาจ สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายมานพ  สัมมาวรกิจ สมาชิกสภาเทศบาล 
6 นายอดิศร  เกือรัมย สมาชิกสภาเทศบาล 
7 นายบุญธง  สมบูรณการ สมาชิกสภาเทศบาล 
8 นายบุญเสริม  นุการรัมย สมาชิกสภาเทศบาล 
9 นายสุพศิน  กระแสอินทร สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นายธรรมรัตน  สมบูรณการ สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นายทวิท  สุมานิตย สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง/ 

เลขานุการสภาชั่วคราว 
ผูเขารวมประชุม 

1 นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย นายกเทศมนตรีฯ  

2 นายธนวัฒน  ปทุมวิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีฯ  

3 นายธนันทชัย อมรไชยพัฒน รองนายกเทศมนตรีฯ  

4 นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงศเจริญ เลขานุการนายกฯ  

5 นายบุญชวย  พึ่งไพศาล ที่ปรึกษานายกฯ  

6 นายสําเริง  ปรากฏรัตน ทองถิ่นอําเภอกระสัง  

7 นางสาวอัญชลี   เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล  

8 นายมานะ  นุสันรัมย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

9 นางรัชตา   สังขนอย ผูอํานวยการกองคลัง 

10 นายวิโรจน   พิพัชรพงษ ผูอํานวยการกองชาง  

 11 นายทองหลอ  ปกเคระเต ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 12 นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13 นางสาวอภิญญา   นพเกา หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
14 นางสุรีรัตน  รุงเปา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
15 นายกษิดิศ  จะทารัมย ครูผูชวย 
16 นางสาวปรียาลักษณ  ธีระชลาลัย หัวหนาฝายปกครอง 
17 นายอธิพงศ  พจนรัมย พนักงานจางท่ัวไป 
18 นางสาวปยนันท  แซจิว ครู 
19 นางสาวชลิตา  ผลบุญ นักพัฒนาชุมชน 
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20 นางสาวชมพูนุช  จิตตไชยวัฒน ครูผูดูแลเด็ก 
21 นางสาวศุภมาศ  ตระกูลรัมย คร ู
22 นางสาวธนิตา  โกติรัมย ผูดูแลเดก็ 
23 นายชลชัย  สุวรพันธ ครูผูชวย 
24 นางพีรณัฐ  โพธิ์ศรี ครู 
25 นางสาวสุดารัตน  ดีโพธิ์รัมย ผูดูแลเด็ก 
26 นางสาวบุษบา  อยูเย็น ผูดูแลเด็ก 
27 นางสาวศิรภัสสร  ละเมียด ผูดูแลเด็ก 
28 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง หัวหนาฝายอํานวยการ 
29 นางสาวนันทนภัส  แพทยเจริญ นักทรัพยากรบุคคล 
ผูไมมาประชมุ 

1 นายเวง  อิทธิอมรกุล สมาชิกสภาเทศบาล ลาปวย 

2 นายสมศกัดิ์  ดีโพธิก์ลาง สมาชิกสภาเทศบาล ลาปวย 

 ผูมาประชุม         12  คน 
 ผูไมมาประชมุ        2  คน 
 ผูเขารวมประชุม    29  คน 

เริ่มประชุม         เวลา   13.00   น. 
น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว 

 

-  บัดนี้ไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว คือเวลา 13.00  น.  และสมาชิกสภา
เทศบาลไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว  ในการนี้ดิฉัน  นางสาวศรีนิธินาถ  
จิตรไชยวัฒน  ตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลกระสัง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบล
กระสังชั่วคราว  ขอเรียนเชิญนายคําเคลื่อน  พณะชัย  นายอําเภอกระสังปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ไดขึ้นมากลาวเปดประชุมและจุดธูป 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย  และขอเรียนเชิญ  นายคําเคลื่อน  พณะชัย  นายอําเภอ
กระสัง  ประจําที่โตะประจําตําแหนง 
- ประกาศจังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง  กําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง       
มาประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ครั้งแรก  ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  โดย
กรรมการการเลือกตั้งไดลงนามในประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาวแลว  ตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  ลงวันที่  22  เมษายน  2564  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
24  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  14) พ.ศ.2562  และขอ  6  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)         
พ.ศ.2554  ประกอบคําสั่งจังหวัดบุรีรัมยที่  6643/2563  ลงวันที่  14  
ตุลาคม  2563  กําหนดใหเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  มาประชุม
สภาเทศบาลตําบลกระสัง  ครั้งแรก  ในวันที่  7  พฤษภาคม  2564  เวลา  
13.00  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  จึงประกาศใหทราบโดย
ทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564  นายชลกร  เงินกิ่ง  
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ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน  
นายอําเภอกระสัง  ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 
 

นายคําเคลื่อน  พณะชัย 
นายอําเภอกระสัง 
ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 

- ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง ที่เคารพทุกทาน  กระผมรูสึกเปนเกียรติ
อยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานในการเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ครั้งแรก  
ในวันนี้  ขอแสดงความยินดีกับทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังทุกทาน          
ที่ไดรับความไววางในจากพ่ีนองประชาชน  ที่เลือกทานทําหนาท่ีเปนตัวแทนพ่ีนอง
ประชาชนในครั้งนี้  ในการชวยเหลือ  แกไขปญหาความเดือดรอน  ตลอดจนการ
พัฒนาเทศบาลตําบลกระสังใหเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดานตอไป  ในโอกาสนี้  
เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลกระสังเปนไปดวยความเรียบรอย          
จึงกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังไดมาประชุมสภาเทศบาลตําบล
กระสังครั้งแรกในวันนี้  เพื่อการดําเนินการเลือกประธานสภา  รองประธานสภา  
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และกําหนดวันประชุมสมัยสามัญประจําป
ของสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ตอไป  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปด
การประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ครั้งแรก  ณ  บัดนี ้

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว 

 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทอง ถ่ิน          
พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 7 ในการประชุมสภา
ทองถ่ินตามขอ 6  เมื่อผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด  
หรือเทศบาล  และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล  เปดประชุมสภา
ทองถิ่นแลว  ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถ่ิน
ชั่วคราว โดยใหเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุมากที่สุดซึ่งอยูในท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินคราวนั้น เปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว  หากสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุ
มากที่สุดไมรับเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว  ใหเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุ
มากที่สุดรองลงมาตามลําดับซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถ่ินนั้นเปนประธานสภา
ทองถ่ินชั่วคราว  เพื่อทําหนาท่ีเปนประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาทองถิ่น
ปฏิญาณตนตามที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด  และ
ดําเนินการเลือกตั้งประธานสภาทองถ่ิน  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาผูมีอายุ
มากที่สุด คือ  นายมานพ  สัมมาวรกิจ  อายุ  65  ป  7  เดือน  ทําหนาที่
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  และขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว  
นําสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังกลาวปฏิญาณตน  ขอเชิญคะ 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 

-  เรียนทานนายอําเภอกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  เขต  
1  ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังชั่วคราวในวันนี้ 
กระผมขอนํากลาวคําปฏิญาณตน  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังทุกทาน
กลาวคําปฏิญาณตนตามขาพเจาดังตอไปนี ้
 “ขาพเจา(นาย................................................)  จะรักษาไวและปฏิบัติ
ตามซึ่งรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชนของทองถิ่น” 

ที่ประชุม  - (สมาชิกสภาฯ กลาวปฏิญาณตนตามประธานสภาฯชั่วคราว) 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
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นายมานพ  สัมมาวรกิจ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 

-  มอบหมายใหเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว  อานประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว 

 

- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกระสังและนายกเทศมนตรีตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  
ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังและนายกเทศมนตรีตําบล
กระสัง  กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งตาม
มาตรา  142 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ.ศ.2564  นั้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  17  และมาตรา  106  แหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562  และขอ  179  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบรหิารทองถ่ิน พ.ศ.2562  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการ
เลือกตั้ง  ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
เขตเลือกตั้งที่  1   
1. นายกฤตภาส ทองอารยกุล     2. นายสุขอนันต เชาวชยัพัฒน 
3. นายเวง อิทธิอมรกุล             4. นายชัยอนันต ควรอาจ 
5. นายสมศักดิ์ ดีโพธิ์กลาง         6. นายมานพ สัมมาวรกิจ 
เขตเลือกตั้งที่  2 
1. นายอดิศร เกือรัมย              2. นายบุญธง สมบูรณการ 
3. นายบุญเสริม นุการรัมย        4. นายสุพศิน กระแสอินทร 
5. นายธรรมรัตน สมบูรณการ    6. นายทวิท สุมานิตย 
นายกเทศมนตรีตําบลกระสัง 
นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 

- มอบเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว  อานคําสั่งเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง  
แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีตําบลกระสัง  เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตําบลกระสัง 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว 

 

- คําสั่งเทศบาลตําบลกระสัง  ที่   126 /๒๕๖4 เรื่อง  แตงตั้งรองนายกเทศมนตรี
ตําบลกระสัง เพ่ือใหการบริหารและการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกระสัง
เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและบังเกิดผลดีแก
ทางราชการ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 อัฏฐ  และมาตรา 48 เตรส 
(3) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)             
พ.ศ. 2562 จึงแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีตําบลกระสัง  ดังตอไปนี้  
1. นายธนวัฒน   ปทุมวิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีตําบลกระสัง ลําดับที่ 1  
2. นายธนันทชัย  อมรไชยพัฒน รองนายกเทศมนตรีตําบลกระสัง   ลําดับที่ 2  
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเหลือนายกเทศมนตรีตําบลกระสังในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตําบลกระสัง  มีอํานาจหนาที่ในการสั่งการหรือการปฏิบัติ
ราชการ ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป    สั่ง  ณ  วันที่          
7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย  นายกเทศมนตรี
ตําบลกระสัง  และคําสั่งเทศบาลตําบลกระสัง  ที่   127/2564  แตงตั้ง          
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นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงศเจริญ  เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระสัง   
คําสั่งเทศบาลตําบลกระสัง  ที่  128/2564  แตงตั้ง  นายบุญชวย  พึ่งไพศาล  
เปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกระสัง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2   
 

รับรองรายงานการประชุม 
-  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  3   
 

กระทูถาม 
-  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เพื่อทราบ 
นายมานพ  สัมมาวรกิจ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 

ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลที่ไมเขารวมประชุม  ดังนี้ 
1.  นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เขารับการรักษาตัวอยูท่ี
โรงพยาบาลกระสัง 
2. นายเวง  อิทธิอมรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 เขารับการรักษาตัวอยูที่
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายมานพ  สัมมาวรกิจ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 

5.1  การเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
- เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว  แจงระเบียบขอกฎหมาย การเลือก
ประธานสภาฯ ใหที่ประชุมไดรับทราบกอนการพิจารณา 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว 

 

- พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเ พ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  14)          
พ.ศ. 2562 มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ ง  และรอง
ประธานสภาคนหนึ่งซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติ
ของสภาเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภา
ทองถ่ิน การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยให
สมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจํากัด
จํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อ
ตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับ
เลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุด
นั้น  โดยวิธีเดมิ ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ให
ใชวิธีจับฉลากเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดเทากัน  
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  
ใหประธานสภาที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนมาชวยตรวจ
นับคะแนน 
วิธีจับฉลากใหประธานที่ประชุม ดําเนินการใหคนที่ไดคะแนนสูงสุดเทากัน  ตกลง
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กันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผูจับฉลากกอนหลัง หากตกลงกันไมได ใหประธานที่
ประชุมจับฉลากวาผูใดจะเปนผูจับฉลากกอนหลัง   แลวใหจัดทําบัตรฉลาก ชนิด  
สี และขนาดอยางเดียวกัน ตามจํานวนเทากับจํานวนผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด
เทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขียนขอความวา“ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 
ขอ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถิ่นในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรก
ตามขอ ๖ ให ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ แลวแตกรณีดําเนินการแตงตั้ง
ทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาทองถ่ินแลวเสร็จ และใหประธานสภาทองถ่ินที่
ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมสภาทองถิ่นในครั้งนั้นตอไป 
ขอ 10 ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวพนจากตําแหนงเมื่อ (2) สําหรับเทศบาลเมื่อ
ผูวาราชการจังหวัดมีคาํสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาล 
ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการ
สภา ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวา
ผูนั้นไดรับเลือก 
วิธีการลงคะแนนโดยการเขียนชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูถูกเสนอ  จํานวน  1  ชื่อ  
และหยอนบัตรที่เขียนชื่อตัว  ชื่อสกุล บนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่จัดให  
โดยประธานที่ประชุมจะเรียกชื่อสมาชิกสภาตามลําดับอักษรมานําซองใสดวย
ตนเองในหีบที่จัดไวตอหนาประธานที่ประชุม 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายมานพ  สัมมาวรกิจ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 

- ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ไดชี้แจงวิธีการเลือกประธานสภาฯ ไป
แลว นั้น ตอไปเปนการดําเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ขอ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง ที่
ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และผู
รับรองไมนอยกวาสองคนเชิญครับ 

นายกฤตภาส  ทองอารยกุล   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
ขอเสนอนายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน เปนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง   

นายมานพ  สัมมาวรกิจ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 

- ขอผูรับรอง 
1. นายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  รับรอง 
2. นายสุพศิน  กระแสอินทร  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต  2   รับรอง 
- สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายมานพ  สัมมาวรกิจ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 

- เมื่อไมมีผู ใดเสนอชื่ออีกถือวาที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามท่ีนายกฤตภาส  
ทองอารยกุล  เสนอใหนายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  
เปนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง   เมื่อที่ประชุมไดเลือกประธานสภา
เทศบาลฯ เสร็จสิ้นแลว  ขอพักการประชุม   15  นาที  เพื่อใหทานนายอําเภอ
กระสัง ไดลงนามคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  เพ่ือที่จะไดทํา
หนาที่ในการประชุมสภาฯ ในวาระตอไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

พัก  15  นาที  
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เริ่มประชุม  เวลา  14.00  น.  
น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว 

 

- คําสั่งจังหวัดบุรีรัมย  ที่  3100/2564  เรื่อง  แตงตั้งประธานสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  ตามที่ไดมีประกาศจังหวัดบุรีรัมย  กําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  มาประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ครั้งแรก  ในวันที่  7  
พฤษภาคม  2564  ในวันที ่ 7  พฤษภาคม  2564  เวลา  13.00  น.  ณ        
หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสภาเทศบาลตําบลกระสัง  มีมติเลือก
นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  เขตเลือกตั้งที่  1  
ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  นั้น  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  14) พ.ศ.2562  ขอ  9  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)     
พ.ศ.2554  ประกอบคําสั่งจังหวัดบุรีรัมยท่ี  6643/2563  ลงวันที่  14  
ตุลาคม  2563  และมติสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  ครั้งแรก  ในวันที่  7  พฤษภาคม  2564  จึงแตงตั้ง นายสุขอนันต  
เชาวชยัพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  เขตเลือกตั้งที่  1  ดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  สั่ง  ณ  วันท่ี  7  
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564  นายคําเคลื่อน  พณะชัย  นายอําเภอกระสัง  
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 
ขอเรียนเชิญนายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง    
ขึ้นประจําโตะประธานสภาเทศบาลเพ่ือปฏิบัติหนาที่ประธานสภาเทศบาลตําบล
กระสังในลําดับตอไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เรียนทานนายอําเภอกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมขอขอบคณุสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่ไววางใจมอบหมายใหดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  กระผมขอดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 
5.2  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
- เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว  ชีแ้จงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
เลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว 

 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน           
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ขอ 11  เมื่อมีประธานสภาทองถ่ินแลว  ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภา
ทองถิ่น  เลขานุการสภาทองถ่ิน   
ขอ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหนําความในขอ  8  มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการ
สภา ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผู
นั้นไดรับเลือก 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ไดชี้แจงวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ 
ไปแลว นั้น ตอไปเปนการดําเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
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ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
กระสัง ที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตาํแหนงรองประธานสภาเทศบาลตําบล
กระสัง และผูรับรองไมนอยกวาสองคนเชิญครับ 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลกระสัง  เขต 1 ขอเสนอนายชัยอนันต  ควรอาจ เปนรองประธาน 
สภาเทศบาลตําบลกระสัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง 
1. นายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  รับรอง 
2. นายสุพศิน  กระแสอินทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  รับรอง 
- สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

นายบุญเสริม  นุการรัมย 
 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลกระสัง  เขต  2 ขอเสนอนายอดิศร  เกือรัมย  เปนรองประธาน 
สภาเทศบาลตําบลกระสัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง 
1. นายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  รับรอง 
2. นายทวิท  สุมานิตย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  รับรอง 
- สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  เขต  2 ขอขอบคุณทานบุญเสริม  นุการรัมย  ที่ใหเกียรติเสนอชื่อ
เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังในครั้งนี้   แตกระผมขอสละสิทธิ์ในการ
เสนอชื่อเปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ทานอดิศร  เกือรัมย  ผูถูกเสนอชื่อใหเปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง
สละสิทธิน์ะครับ  มีผูใดเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดเสนอชื่ออีกถือวาที่ประชุมเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ  14  ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบตามที่
นายมานพ  สัมมาวรกิจ  เสนอใหนายชัยอนันต  ควรอาจ  สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  เขต  1  เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

5.3  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
- เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว  แจงระเบียบขอกฎหมาย  การเลือก
เลขานุการสภาฯ ใหที่ประชุมไดรับทราบกอนการพิจารณา 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว 

 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน           
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ขอ  18  ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภา
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ทองถิ่น  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถิ่น  
สวนวิธีการเลือกใหดําเนินการตามวิธีเลือกประธานสภาและรองประธานสภาฯ 
โดยอนุโลม 
ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการ
สภา ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผู
นั้นไดรับเลือก 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว  ไดชี้แจงวิธีการเลือกเลขานุการสภาฯ 
ไปแลว นั้น ตอไปเปนการดําเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
กระสังหรือพนักงานเทศบาลที่เห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภา
เทศบาลตําบลกระสัง และผูรับรองไมนอยกวาสองคน เชิญครับ 

นายสุพศิน  กระแสอินทร - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายสุพศิน  กระแสอินทร สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
ขอเสนอนางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน  ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง  เปน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง 
1. นายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  รับรอง 
2. นายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  รับรอง 
- สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ทีประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดเสนอชื่ออีกถือวาที่ประชุมมีมตเิห็นชอบตามที่นายสุพศิน          
กระแสอินทร  เสนอให  นางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน ปลัดเทศบาลตําบล
กระสัง เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระสัง  

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

5.4  การกําหนดจํานวนสมัยสามัญประจําป  วันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญและ
ระยะเวลาของแตละสมัย 
- เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ฯ แจงระเบียบขอกฎหมาย  การกําหนดจํานวนสมัย
สามัญประจําป  วันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของแตละสมัย 

น.ส.ศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน           
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ขอ 11  ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัย
สามัญ  (2) สําหรับเทศบาล  ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญ
ประจําปแตละสมัย  ในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอกําหนดจํานวนสมัยสามัญประจําป  วันเริ่มตนสมัย
ประชุมสามัญและระยะเวลาของแตละสมัย 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายธรรมรัตน  สมบูรณการ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2
ขอเสนอกําหนดจํานวนสมัยสามัญประจําป  จํานวน  4  สมัย  และวันเริ่มตนสมัย
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ประชุมสามัญและระยะเวลาของแตละสมัยวันประชุมสมัยสามัญประจําป 2564  
ดังนี้ 
สมัยแรก  วันที่ 13  พฤษภาคม  -  11  มิถุนายน  2564 ระยะเวลา 30  วัน 
สมัยที่  2 วันที่ 30  กรกฎาคม  - 28  สิงหาคม  2564  ระยะเวลา 30  วัน 
สมัยที่  3 วันที่ 15  กันยายน – 14  ตุลาคม  2564  ระยะเวลา 30  วัน 
สมัยที่  4 วันที่ 1 ธันวาคม  - 30  ธันวาคม  2564  ระยะเวลา 30  วัน 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง 
1. นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 รับรอง 
2. นายสุพศิน  กระแสอินทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 รับรอง 
-  สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ที่ประชุม  -  ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดเสนอขอใหที่ประชุมลงมติวาเห็นชอบตามที่ นายธรรมรัตน   
สมบูรณการ เสนอกําหนดจํานวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป 2564 วัน
เริ่มตนสมัยและระยะเวลาของแตละสมัย  หรือไมขอมติครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- นับมติที่ประขุม  เห็นชอบ 9 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 9 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจําป 2564 จํานวน  4  สมัย  ดังนี ้
สมัยแรก  วันที่ 13  พฤษภาคม  -  11  มิถุนายน  2564  ระยะเวลา 30  วัน 
สมัยที่  2 วันที่ 30  กรกฎาคม  - 28  สิงหาคม  2564 ระยะเวลา 30  วัน 
สมัยที่  3 วันที่ 15  กันยายน – 14  ตุลาคม  2564  ระยะเวลา 30  วัน 
สมัยที่  4 วันที่ 1 ธันวาคม  - 30  ธันวาคม  2564 ระยะเวลา 30  วัน 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

5.5  การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ของปถัดไป  รวมถึงวันเริ่ม
สมัยประชุม  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ของปถัดไป 
- เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ แจงระเบียบขอกฎหมาย  การกําหนดการประชุม
สมัยสามัญประจําป  สมัยท่ี  1  ของปถัดไป   

น.ส.ศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน           
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ขอ 11  ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัย
สามัญ  (2) สําหรับเทศบาล  ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญ
ประจําปแตละสมัย  ในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน  กับ
ใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมี
กําหนดก่ีวัน 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ของปถัดไป  
รวมถึงวนัเริ่มสมัยประชุม  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1       
ของปถัดไป 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายมานพ  สัมมาวรกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
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เขต  1 ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  1  ของปถัดไป  ดังนี้ 
สมัยแรก วันที่ 1  กุมภาพันธ  2565 -  2  มีนาคม  2565  ระยะเวลา 30  วัน 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง 
1. นายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 รับรอง 
2. นายทวิท  สุมานิตย  สมาชกิสภาเทศบาล  เขต  2  รับรอง 
-  สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ที่ประชุม  - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดเสนอขอใหที่ประชุมลงมติวาเห็นชอบตามที่ นายมานพ  สัมมาวรกิจ
เสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  1  ของปถัดไป รวมถึงวันเริ่มสมัยประชุม  
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ของปถัดไปหรือไมขอมติครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- นับมติที่ประขุม  เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 9 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  1  ของปถัดไป  รวมถึงวันเริ่มสมัยประชุม  
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ของปถัดไป  ดังนี้ 
สมัยแรก วันที่ 1  กุมภาพันธ 2565  -  2 มีนาคม  2565  ระยะเวลา 30  วัน 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
 
 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

5.6  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
กระสัง 
- เชิญเลขานุการสภาฯ แจงระเบียบขอกฎหมาย  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ  ใหที่ประชุมไดรับทราบกอนการพิจารณา 

น.ส.ศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน           
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ขอ  33  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว  ตองใหคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว ขึ้นอยางนอยสองฉบับ  
เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน  
เพ่ือใหสภาทองถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 
ขอ 103  (1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวย  สมาชิกสภาทองถิ่นมีจํานวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ขอ 107 ภายใตบังคบัขอ  103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินเปนผู
เสนอไมตองมีผูรับรอง 
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน  เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น  
และใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการ
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สภา ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผู
นั้นไดรับเลือก 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่เลขานุการสภาฯ  ไดชี้แจงรายละเอียดการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาไปแลวนั้น  มีผูใดจะสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม  
ถาไมมีขอใหสมาชิกสภาฯไดเสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการฯ วาสมควรมี
จํานวนกี่คนกอนการเสนอชื่อ 

นายบุญธง   สมบูรณการ - เรยีนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายบุญธง   สมบูรณการ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
ขอเสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
กระสัง จํานวน  3  คน 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง 
1. นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 รับรอง 
2. นายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  รับรอง 
- สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดเสนออีกถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที ่ นายบุญธง  สมบูรณการ  
เสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  จํานวน 3  คน 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา  คนที่  1  ขอเชิญครับ 

นายทวิท  สุมานิตย    - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายทวิท  สุมานิตย   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
ขอเสนอนายกฤตภาส  ทองอารยกุล  เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
คนที่  1 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง 
1. นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 รับรอง 
2. นายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 รับรอง 
- สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนนัต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ถาไมมี  ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ นายทวิท  สุมานิตย   เสนอชือ่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  คนที่  1   คือ  นายกฤตภาส        
ทองอารยกุล   

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา  คนที่  2  ขอเชิญครับ 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายอดิศร  เกือรัมย   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
ขอเสนอนายสุพศิน  กระแสอินทร  เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
สภา คนที่  2 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง 
1. นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 รับรอง 
2. นายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  รับรอง 
- สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ถาไมมี  ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ นายอดิศร  เกือรัมย เสนอชื่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา คนท่ี 2 คือ นายสุพศิน กระแสอินทร 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา  คนที่  3  ขอเชิญครับ 

นายสุพศิน  กระแสอินทร - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายสุพศิน  กระแสอินทร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
ขอเสนอนายทวิท  สุมานิตย  เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
คนที่  3 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง 
1. นายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  รับรอง 
2. นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 รับรอง 
- สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ถาไมมี  ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ นายสุพศิน  กระแสอินทร เสนอชือ่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา คนท่ี  3 คือ นายทวิท  สุมานิตย 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สรุปผูไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  จํานวน   3  คน  ดังนี ้
1. นายกฤตภาส  ทองอารยกุล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
2. นายสุพศิน  กระแสอินทร สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  
3. นายทวิท  สุมานิตย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ  
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ในระเบียบวาระอื่น ๆ นี้  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่อง
อ่ืนใดตอที่ประชุมหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
ปดประชุม เวลา   15.30  น. 

- หากไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนการงาน 
เจาหนาที่  และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ซึ่ง
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  ขอปดประชุมครับ 
 

 
 (ลงชื่อ).............................................ผูจัดทํารายงานการประชุม 
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     (นางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน) 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ/ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ตรวจเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2564 
 

    (ลงชื่อ)...................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายกฤตภาส  ทองอารยกุล) 
       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

                                         (ลงชื่อ)...................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพศิน  กระแสอินทร) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

                                        (ลงชื่อ)...................................กรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการฯ 
           (นายทวิท  สุมานิตย) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
สภาเทศบาลตําบลกระสัง  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ครั้งแรก   
วันที่  7  พฤษภาคม  2564   
ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัย..................  สมัยที่................ครั้งที่............... ประจําป............................            
เมื่อวันที่................................................................   

    (ลงชื่อ)................................................ 
           (นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง 


