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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรก 
 ประจำปี พ.ศ.2564 

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

………………………………………………………….………………. 
ผู้มาประชุม 

1. นางสาวกนกวรรณ เยียวยา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
2. นายณัฐพงษ์  กอวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
3. นายประยุทธ์  น้ำดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม   เขต 1 

  4. นายรังสรรค์  นิยมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
5. นายสุกิจ  หัตถกรรม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
6. นายสมนึก  สร้อยสกุลณี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
7. นายธัชเศรษฐ ์ อธิอัครทวีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 2 
8. นายทศพร  ป้อมหิน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 2 
9. นายปิยะพงษ์  คงอ้น   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 2 
10. นายสงัด  พุ่มอ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 2 

11. นางสังวร  จันทร์โสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม เขต 2  
12. นายอำนวย  นามดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม เขต 2 

มาประชุม จำนวน   12 คน         ขาดประชุม       จำนวน  -   คน 
ลาประชุม จำนวน   -  คน  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายวิบูลย ์  เจริญพร  นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
2. นายประเทือง  ภักดีกุล  รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
3. นางสาวมุกดา  ภาเวชวงศ ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
4. นางสาวสุชาดา เอมโอช  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายนิคม  พวงอินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  6. นายอะตะพล  รักษากุล  ปลัดเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  7. นายธนกฤต  จงเจริญ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
  8. นายเดชาธร  สุขนิรันดร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 
  9. นางสาวศกุนต์กานต์ จุฬา  ผู้อำนวยการกองคลัง 
  10. นางสาวปนัดดา จันทร์ฉาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  11. นายชัยพฤกษ์ โกมลสุทธิ บก.หนังสือพิมพ์กาญจน์ 
  12. นายมานพ  บุตรน้อย สื่อมวลชน 
 

เริ่มประชุม  เวลา   13.30  น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม  
นายอะตะพล  รักษากุล 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมแล้ว เห็นควรว่าครบองค์ประชุม อ่านประกาศ
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรก 

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลม่วงชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 

2./นายอำเภอ...... 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครัง้แรก วันพธุที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๒ 
 
 

นายอำเภอท่าม่วง อาศัยอำนาจตามความมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล    
พ.ศ. 2496 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งมอบอำนาจ
นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2022/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564       
เรื่อง  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 
เมษายน พ.ศ. 2564 นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอท่าม่วงจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานเปิดประชุมสภา 
เทศบาลครั้งแรก  
 

นายฑรัท เหลืองสอาด 
นายอำเภอท่าม่วง 

ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒496 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2496 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลจึงถือกำเนิดขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา     
ปีนี้เป็นปีที่ 68 

กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมทุกท่าน  ที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชน  เมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมาและผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลม่วงชุมให้
เข้าสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ 

ท่านทั้งหลายหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่งท่านทราบ
ผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนโดยการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็น
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้การตั้ งกระทู้ถามการตั้ งคณะกรรมการสามัญหรือ
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลเพ่ือกระทำกจิการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของสภาเทศบาล การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติต่างๆ หรือ
กิจกรรมอื่นใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล 

ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความสำเร็จของการบริหารราชการการจัดทำบริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลม่วงชุม ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ขอให้ท่านยึดหลักใน
การปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑.ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒.ยึดมัน่ในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๓.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหาความต้องการของ

ประชาชน 
๔.ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ 
๕.ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย หนักแน่นด้วยเหตุ

และผลที่ถูกต้อง 
3./ท้ายนี้กระผม..... 
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๓ 
 

ท้ายนี้กระผมขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต
และการทำงานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “ บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่น
อยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่ ” 
  กระผมนายฑรัท  เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครั้งแรก ณ บัดนี้ 
 

นายอะตะพล รักษากุล 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  

ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอท่าม่วงเป็นอย่างสูงครับ ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม
สภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรก ในวันนี้ ลำดับต่อไปผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมที่มีอายุมากที่สุด
เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

จากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมปรากฏว่า นายสุกิจ  หัตถกรรมสมาชิกสภา
เทศบาล เขตเลือกตั้งที่  1  เป็นผู้มีอายุสูงสุด คือ 62  ปี จึงขอเชิญนายสุกิจ หัตถกรรม ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภา
เทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว และกล่าวนำสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวปฏิญาณตนครับ  
 

นายสุกิจ หัตถกรรม 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว 
 สวัสดีครับท่านนายอำเภอท่าม่วง ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมทุกท่าน     
ผมนายสุกจิ หัตถกรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมทุกท่าน
กล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าดังนี้   
 “ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิญาณตน) ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า“จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซ่ือสัตย์สุจริต และจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 

ลำดับต่อไปผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว แจ้งระเบียบและพ.ร.บเทศบาลตำบลต่อไปครับ 
 

นายอะตะพล รักษากุล 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20       
สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภา
เทศบาลตามเดิมของมติสภาเทศบาล 
 ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๘ กำหนดว่า “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ 
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่       
เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น           
ผู้ไดค้ะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน   ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  

4./โดยวิธีเดิม..... 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครัง้แรก วันพธุที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๔ 
 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า สองคนช่วยตรวจนับคะแนน  
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน

เสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะ เป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สีและขนาด อย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า 
“ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  
  ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณีดำเนินการแต่งตั้งทันที เมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้นต่อไป 
  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น   
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
  ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ63 วรรคหนึ่ง มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
การรับรองญัตตเิช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
 

นายสุกิจ หัตถกรรม 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม เสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นว่าสมควรเป็น
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม และขอสมาชิกสภารับรอง 2 ท่าน ครับ 
 

นายอำนวย  นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  ผมนายอำนวย นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้ นายสมนึก สร้อยสกุลณี สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครบั 
 

นายสงดั  พุ่มอ่ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ผมนายสงัด พุ่มอ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองการเสนอชื่อนายสมนึก สร้อยสกุลณี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครบั  
 

นายประยุทธ์  น้ำดอกไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ผมนายประยุทธ์  น้ำดอกไม้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อนายสมนึก      
สร้อยสกุลณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครบั  
 

นายสุกิจ หัตถกรรม 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ทีป่ระชมุ -  ไม่มี 
5./นายสุกิจ............ 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครัง้แรก วันพธุที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๕ 
 

นายสุกิจ หัตถกรรม 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว 
  เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น        
รองประธานสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น       
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายสมนึก  สร้อยสกุลณี ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครับ  
 

 

ที่ประชุม  พัก 15 นาที 
- นายอะตะพล  รักษากุล ปลัดเทศบาลตำบลม่วงชุม ได้เสนอคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม   
เพ่ือให้นายอำเภอท่าม่วง ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
ตำบลม่วงชุม 
 
 

นายสุกิจ หัตถกรรม 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว 

อ่านคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ 313/2564 ลงวันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งต้ัง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สภา
เทศบาลตำบลม่วงชุมได้คัดเลือกให้ นายสมนึก สร้อยสกุลณี ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2022/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรีให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 28 เมษายน 2564   นายอำเภอท่าม่วงจึงแต่งตั้งให้นาย
สมนึก สร้อยสกุลณี ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  ทั้ งนี้ต้ังแต่   
บัดนี้ เป็นต้นไป  สั่ง  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  นายฑรัท  เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง          
ปฏิบติัราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

นายอะตะพล  รักษากุล 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว 
  ขอเชิญท่านสมนึก  สร้อยสกุลณี ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  สวัสดีครับ ผมนายสมนึก สร้อยสกุลณี  ขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ โอกาสผมมาปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ผมขอทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมให้ดีที่สุดครับ  

ในลำดับต่อไปผมขอดำเนินการในระเบียบวาระต่อไปครับ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  เลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  ขอเชิญปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
 
 

6./นายอะตะพล........ 
 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครัง้แรก วันพธุที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๖ 
นายอะตะพล  รักษากุล 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิน่ ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม กรณีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้
มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไป 
ที่ละคนจนครบตามจำนวนพึงที่มี 
  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ดำเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกลุณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมเสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นว่าสมควรเป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม และขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 ท่าน ครับ 
 

นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ผมนายณัฐพงษ์ กอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายธัชเศรษฐ์  อธิอัครทวีโชติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครับ 
 

นายทศพร ป้อมหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ผมนายทศพร ป้อมหิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองการเสนอชื่อ นายธัชเศรษฐ์         
อธิอัครทวีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลมว่งชุม ครับ 
 

นายอำนวย นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ผมนายอำนวย  นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองการเสนอชื่อ นายธัชเศรษฐ์         
อธิอัครทวีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น        
รองประธานสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น       
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  ขอเชิญปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 

7./อะตะพล...... 
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๗ 
นายอะตะพล  รักษากุล 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมชั่วคราว 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำวิธีการ
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
แล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้ งนี้ ให้
คำนงึถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ดำเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมเสนอชื่อ ผู้ที่เห็นว่าสมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลม่วงชุม และขอสมาชิกสภารับรอง 2 ท่าน ครับ  
 

นายสงดั พุ่มอ่ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผมนายสงัด พุ่มอ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายอะตะพล รักษากุล ปลัดเทศบาล 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครบั 
 

นายรังสรรค์ นิยมศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ผมนายรังสรรค์ นิยมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อ นายอะตะพล     
รักษากุล ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ครบั 
 

นางสังวร  จันทร์โสม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ดิฉันนางสังวร  จันทร์โสม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองการเสนอชื่อ นายอะตะพล     
รักษากลุ ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลมว่งชุม ค่ะ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น        
รองประธานสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น       
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายอะตะพล รักษากุล ปลัดเทศบาลตำบลม่วงชุม  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลม่วงชุม ครับ 

8./ระเบียบวาระ.......... 
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๘ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของปีถัดไป (ประจำปี 2565) 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
 

นายอะตะพล  รักษากุล 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  ระเบียบ / ข้อกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม 

สามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสามัญครั้งแรก ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีท่ีสภาเทศบาลไม่อาจจดัให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีวาระ 
การประชุมสภาแต่ ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้  ผู้ ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอกีจะต้อง 
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประขุมสภาท้องถิ่นมี 2 
ประเภท คือ 

(๑) การประชุมสามัญ 
(๒) การประชุมวิสามัญ 
ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย

ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแตล่ะปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม     

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุม สามัญ
ประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปีหรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ 

ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

9./(2)สำหรับเทศบาล...... 
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๙ 
 

(๒) สำหรับเทศบาล ให้สภากำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมยัในปีนั้น จะเริ่ม 
เมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
และมีกำหนดกี่วัน 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

ตามท่ีเลขานุการได้ชี้แจง และแจ้งการกำหนดสมยัประชุมให้ทุกท่านทราบจึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือ 
พิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป (ประจำปี 
2565)   ครับ 
 

ที่ประชมุ    
มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

ของปีถัดไป (ประจำปี 2565)  โดยมีคะแนนเสียง เห็นชอบ จำนวน   11  เสียง , ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง , 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ) ดังนี้ 

1. สมัยประชุมสามญั  สมัยแรก  ประจำปี 2564 เริ่มประชุมวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์  2564 
มีกำหนด  28  วัน 

2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี 2564 เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2564 
มีกำหนด  30  วัน 

3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี 2564 เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564 
มีกำหนด  30  วัน 

4. สมัยประชุมสามัญ  สมยัที่สี่  ประจำปี 2564 เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 
มีกำหนด  30  วัน 

5. สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2565 เริ่มประชุมวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
มีกำหนด  28  วัน 

 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบครับ 
 

นายอะตะพล รักษากุล 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 

10./ข้อ 105ภายใต้....... 
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๑๐ 
 
 

  ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่
ของสภาท้องถิน่ ดังนี้ (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 
12 มาบังคับใช้ โดยอนุโลม 
 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งระเบียบให้ทุกท่านได้รับทราบนั้น คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ผมขอให้สมาชิกสภาทุกท่านหารือการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลม่วงชุม ว่าจะให้มีจำนวนกี่คน ครับ   
 

นายอำนวย นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ผมนายอำนวย นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล จำนวน  6 คน ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ผมขอ 
มติที่ประชุมการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ให้มีจำนวน  6  คน ตามที่
นายอำนวย นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอมา ด้วยการยกมือครับ 
 
 

ที่ประชุม  
- มีมติเห็นชอบการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  ให้มีจำนวน      

6  คน จำนวน  11  เสียง , ไม่เห็นชอบ –  เสียง ,  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
11./นายสมนึก....... 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครัง้แรก วันพธุที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๑๑ 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลคนที่หนึ่งครับ 
 

นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 ผมนายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายอำนวย นามดิษฐ์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่หนึ่งครับ 
นายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 ผมนายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อนายอำนวย  นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่หนึ่งครับ 
 

นายสงัด พุ่มอ่ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 ผมนายสงัด พุ่มอ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองการเสนอชื่อนายอำนวย  นามดิษฐ์  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่หนึ่งครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น              
รองประธานสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น ได้รับ
เลือก จึงถือว่า นายอำนวย  นามดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
คนที่หนึ่ง   ครับ 

 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลคนที่สองครับ 
 

นายอำนวย นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ผมนายอำนาย นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อนายสงัด พุ่มอ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สองครับ 
 

นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

ผมนายณัฐพงษ์ กอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อนายสงัด พุ่มอ่ำ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สองครับ 

12./นายธัชเศรษฐ์........ 
 
 
 
 
 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครัง้แรก วันพธุที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๑๒ 
 

นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผมนายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองการเสนอชื่อ นายสงัด พุ่มอ่ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สองครับ 

 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น             
รองประธานสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น       
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายสงัด พุ่มอ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
คนทีส่อง   ครับ 

 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลคนที่สามครับ 
นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

ผมณัฐพงษ์ กอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นางสาวกนกวรรณ เยียวยา สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สามครับ 

 

นายสงัด พุ่มอ่ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผมนายสงัด พุ่มอ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองการเสนอชื่อนางสาวกนกวรรณ เยียวยา สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สามครับ 
 
 

นายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ผมนายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อนางสาวกนกวรรณ เยียวยา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สามครับ 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น             
รองประธานสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น        
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

เนื่ องจากมีการเสนอชื่ อ เพียงคน เดี ยว ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยข้อบั งคับการ               
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น             

13./รองประธาน............. 
 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครัง้แรก วันพธุที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๑๓ 
 
 
 
 

รองประธานสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น       
ได้รับเลือก จึงถือว่า นางสาวกนกวรรณ เยียวยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนทีส่าม ครับ 

 
 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

 

 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลคนที่สี่ครับ 
 

นายสงัด พุ่มอ่ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผมนายสงัด พุ่มอ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อนายณัฐพงษ์ กอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สี่ครับ 

 
 

นางสาวกนกวรรณ เยียวยา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ดิฉัน นางสาวกนกวรรณ เยียวยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อนายณัฐพงษ์ กอวิจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สี่ ค่ะ 
นางสังวร จันทร์โสม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ดิฉัน นางสังวร จันทร์โสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองการเสนอชื่อนายณัฐพงษ์ กอวิจิตร สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สี่ ค่ะ 

 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม        
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น        
รองประธานสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น       
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายณัฐพงษ์  กอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนทีส่ี่ ครับ 

 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลคนที่ห้าครับ 
 

นายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ผมนายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอชื่อนายทศพร  ป้อมหิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ห้าครับ 

 
14./นายธัชเศรษฐ์............ 

 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครัง้แรก วันพธุที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๑๔ 
นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผมนายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ รองประธานสภาเทศบาล ขอรับรองการเสนอชื่อ นายทศพร  ป้อมหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนทีห่้าครับ 
 

นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ผมนายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองการเสนอชื่อนายทศพร  ป้อมหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ห้าครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น              
รองประธานสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น       
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายทศพร  ป้อมหิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนทีห่้า ครับ 

 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลคนที่หกครับ 
นายทศพร ป้อมหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผมนายทศพร  ป้อมหิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอชื่อนางสังวร  จันทร์โสม สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่หกครับ 
นายรังสรรค์ นิยมศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ผมนายรังสรรค์ นิยมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อนางสังวร  จันทร์โสม สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่หกครับ 

 

นายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ผมนายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองการเสนอชื่อนางสังวร จันทร์โสม สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่หกครับ 

 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

เนื่ องจากมีการเสนอชื่ อ เพียงคน เดี ยว ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยข้อบั งคับ การ               
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   

15./รองประธาน......... 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครัง้แรก วันพธุที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๑๕ 
             

รองประธานสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้น       
ได้รับเลือก จึงถือว่า นางสังวร  จันทร์โสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนทีห่ก ครับ 

สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ที่ประชุม     
มีมตแิต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 

1. นายอำนวย  นามดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  กรรมการ 
2. นายสงัด  พุ่มอ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ เยียวยา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  กรรมการ 
4. นายณัฐพงษ์  กอวิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  กรรมการ 
5. นายทศพร  ป้อมหิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  กรรมการ 
6. นางสังวร  จันทร์โสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  กรรมการ 

นายอะตะพล รักษากุล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ขออนุญาตครับ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 109   การนัดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น   จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       
สภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ทั้ง 6 ท่าน เพ่ือดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
สภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครับ 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอเรื่องในที่ประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม 
ในวันนี้ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรกครับ  
 

เลิกประชุมเวลา 15.30  น.    
ลงชื่อ........ปนัดดา จันทร์ฉาย...ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวปนัดดา  จันทร์ฉาย) 
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

ลงชื่อ.....อะตะพล  รักษากุล....ผู้ตรวจรายงานการประชุม              
                 (นายอะตะพล  รักษากุล) 

       เลขานุการสภาเทศบาล 
 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครัง้แรก วันพธุที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๑๖ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล               

ม่วงชุมครั้งแรก ลงวันที่  5  พฤษภาคม พ.ศ.2564 เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่.......7.......เดือน.....พฤษภาคม.....
พ.ศ. 2564 

 
ลงชื่อ.....อำนวย  นามดิษฐ์.............ประธานกรรมการ ลงชื่อ...........สงัด  พุ่มอ่ำ...............กรรมการ 

     (นายอำนวย  นามดิษฐ์)       (นายสงัด  พุ่มอ่ำ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต2              สมาชิกสภาเทศบาล  เขต2 

 

 
                                         ลงชื่อ......กนกวรรณ เยียวยา.......กรรมการ   ลงชื่อ...........ทศพร  ป้อมหิน..........กรรมการ 
)           (นางสาวกนกวรรณ เยียวยา)     (นายทศพร  ป้อมหิน) 

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

ลงชื่อ......สังวร จันทร์โสม.........กรรมการ          ลงชื่อ.......ณัฐพงษ์ กอวิจิตร....กรรมการ/เลขานุการ 
         (นางสังวร จันทร์โสม)             (นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2     สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 
____________________________________________________________________________________ 
 

สภาเทศบาลตำบลม่วงชุม   ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรก       
เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยถูกต้องแล้ว  ในคราวประชุมสมัยประชุมสามัญ/วิสามัญ สมัยที่.....
2........ครั้งที่....1.....ประจำปี พ.ศ..2564..เมื่อวันที่......11 พฤษภาคม 2564............ 

 

ลงชื่อ       สมนึก  สร้อยสกุลณี 
          (นายสมนึก  สร้อยสกุลณี) 

          ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


