
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
ครั้งแรก ประจ าปี 2564 

วันพธุที่ 5  พฤษภาคม  2564  เวลา 10.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  

-------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายชัย  ภู่เจริญชัยวรรณ  นายอ าเภอหนองม่วง 
2. นายสมคิด    ชัยวิบูลย์ธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3. นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4. นายภัทรชัย  ดีเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
5. นายปัญญา  นิ่มเทียน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1        

 6. นายธนวัฒน์  สวนแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายกิตติพันธ์  พุ่มพวง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  8. นายวิวัฒน ์  หลิวทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  9. นายอาราม  บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  10. นายหอมหวล เรืองเวหา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
  11 นายทรัพย์  เรืองจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  12. นายธนกิจ  อุตะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  13. นางจเร  รอดเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายกิติศักดิ์              วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรี 
2  นางสุภาภรณ์   หมอนไหม  ท้องถิ่นอ าเภอหนองม่วง 
3.  นายจ านงค์   เรืองเกษม  ปลัดเทศบาล 

  4.  นายวิเชษฐ ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล  
  5.  นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  6.  นายชัยภาดิษฐ์  โฉมไสว   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  7.  นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  8.  นางวันทนา   ละม่อม   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ  
         กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
  9. นายวิทวัส   วัฒนสิงห์ด ารงค์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
         กองช่าง  

         10.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 11. นางสาวนันทกา  หาญธงชัย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12. นายนิคม   ทองดี   นิติกรช านาญการ 

          13. นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  14. นายเชาวฤทธิ์  มหิเมือง   นักทรัพยากรบุคคลฯ 
      15. น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เริ่มประชุมเวลา    10.30 น. 
 
เลขานุการสภาชั่วคราว   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงเข้าห้องประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(นายจ านงค์   เรืองเกษม)   แจ้งยอดสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน ครบองค์ประชุมครับ  
     ขอเรียนเชิญ ท่านชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอ าเภอหนองม่วง จุดธูปเทียน 
     บูชาพระรัตนตรัย 

เลขานุการสภาชั่วคราว   ประกาศจังหวัดจังหวัดลพบุรี เรื่องตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง                
(นายจ านงค์   เรืองเกษม)            ได้มีประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง      
     ลงวันที่ 20 เมษายน  2564  ซึ่งได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
     สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง จ านวน 12 คน ครบตามจ านวนแล้ว นั้น 
                        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ     
     เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. ๒๕6๒          
     และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ และข้อ 7 
     ประกอบค าสั ่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2013 / 2564 ลงวันที่ 23 เมษายน     
     2564 เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศ
     เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงครั้งแรก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 
     2564 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง จึง
     ประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  28  เมษายน พ.ศ. 2564             
     ลงชื่อ นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอ าเภอหนองม่วง 
     ต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอหนองม่วง ได้กล่าวเปิดประชุมสภา     
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ครบั  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง  เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ครั้งแรก 

นายอ าเภอหนองม่วง   ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ทุกท่าน 
(นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ)   วันนี้ก็เป็นวันที่ตามกฎหมายก าหนดให้มีการเปิดประชุมสภา ภายใน 15 
     วัน นับจากวันที่คณะกรรมการการการเลือกตั้งรับรอง ปกติเป็นอ านาจของ
     ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะก ากับดูแลเทศบาล โดยท่านได้มอบ
     อ านาจให้ผมนายนายชัย  ภู่ เจริญชัยวรรณ นายอ าเภอหนองม่วง              
     มาเป็นประธานในการเปิดประชุมครั้งแรกของเทศบาลต าบลหนองม่วง     
     ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
     ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนเลือกเข้ามาท าหน้าที่ในการดูแล
     ความเป็นอยู่และการพัฒนาด้านต่างๆในเขตเทศบาล ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า
     ในปัจจุบันการปกครองท้องถิ่น เทศบาลถือเป็นการปกครองท้องถิ่น    
     รูปแบบหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะมีภารกิจหลากหลาย ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิก 
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     สภาเทศบาล ท่านต้องท างาน 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชน        
     แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านที่สองเป็นเสมือนสภานิติ
     บัญญัติในการออกข้อบังคับต่างๆ ของเทศบาล ข้อบัญญัติ  การอนุมัติ       
     ร่างงบประมาณต่างๆ ซึ่ ง เหลานี้ เป็นสิ่ งส าคัญ ซึ่ ง เทศบาลได้รับงาน        
     จากกระทรวงต่างๆ รวมไปถึงการดูแลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เหตุฉุกเฉินต่างๆ 
     ทั้งนี้ทั้ งนั้นก็ต้องดูแลเรื่องงบประมาณ เรื่องคน เรื่องภารกิจของงาน         
     ในฐานะที่พวกเรา เข้ ามาท างานตรงนี้ แล้ วก็ จะได้ช่ วย เหลือปัญหา          
     ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้ งนี้ เทศบาลมีงบประมาณอยู่  2 ส่วน       
     คือส่วนที่ 1 เงินที่เทศบาลจัดหาเอง ส่วนที่ 2 จากการสนับสนุน ซึ่ งทั้งนี้    
     ในการท างานต้องประสานสอดคล้องกันกับหลายๆส่วนงาน เช่น กรณี    
     งบประมาณท้องถิ่นไม่เพียงพอต้องประสานงบประมาณกับทางหลวงแผ่นดิน 
     ทางหลวงชนบท หรือด้านแหลงน้ าประสานกับทางชลประทาน กรมทรัพย์ฯ 
     ในการช่วยเหลือปัญหาของประชาชน จึงอยากฝากทุก ท่านในฐานะ           
     ที่เปรียบเสมือนสภานิติบัญญัติในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งนอกจากนี้
     ภารกิจของเทศบาลก็มีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปลอดภัยทางถนน         
     ที่ท้องถิ่นเข้ามาดูแลในการสร้างความปลอดภัยหรือด้านป้องกันน้ าท่วม     
     ไฟไหม้ ที่จะต้องดูแลประกอบกับปัจจุบัน ภัยที่เราระมัดระวังและใกล้ตัว    
     คือ โ ควิ ด  19  โ รคร้ า ยที่ ก าลั ง ระบาดซึ่ ง เ ร าทุ กคนต้ อง ระมั ด ระวั ง              
     ไม่ ตื่ น ต ร ะหนกปฏิ บั ติ ต ามประกาศของสา ธ ารณสุ ข อย่ า ง เ ข้ มข้ น          
     เพ่ือให้สถานการณ์สงบลงและดีขึ้น สุดท้ายนี้ขอให้พวกเราร่วมมือร่วมใจ     
     ในการปฏิบัติ ง านด้ วยความสามัคคี  เ พ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้ อน          
     ของประชาชนที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการท างาน ทั้งนี้ได้เวลาอันเป็นมงคล
     แ ล้ ว ก ร ะ ผ ม ข อ เ ปิ ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ห น อ ง ม่ ว ง                 
     ครั้งแรก ณ บัดนี้     

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  การปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(นายจ านงค์   เรืองเกษม).   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 ในการประชุมสภา

  ท้องถิ่นตาม   ข้อ 6 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภา
  ท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่
  ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภา
  ท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็น ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวให้เชิญสมาชิก
  สภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
  คราวนั้น  เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่ เป็นประธาน          
  ที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน และด าเนินการเลือกประธานสภา
  ท้องถิน่ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับ
  สลาก 
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   วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหาร
  ส่วนต าบล ด าเนินการให้คนที่มีอายุสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้
  คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  หรือนายอ าเภอจับสลาก ว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดท าบัตร
  สลาก ชนิดสี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจ านวนเท่ากับจ านวนสมาชิกสภา
  ท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้เป็นประธานสภา
  ท้องถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็น     
  ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว” 

   จากการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกสภาเทศบาลแล้วปรากฏว่ า            
  นายหอมหวล  เรืองเวหา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นผู้มีอายุมากที่สุด 
  คือเกิดวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2492  มีอายุ 72 ปี 4 เดือน ดังนั้น  ผมจึง
  ขอเชิญ นายหอมหวล  เรืองเวหา มาท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาล     
  ต าบลหนองม่วงชั่วคราว ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว    เรียนท่านนายอ าเภอหนองม่วง  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายหอมหวล  เรืองเวหา)    ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายหอมหวล  เรืองเวหา สมาชิกสภา

  เทศบาล เขต 2 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ผมท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาล
  ต าบลหนองม่วงชั่วคราว 

         ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 17 ก่อนเข้ารับหน้าที่
  สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา เทศบาลว่ า             
  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง        
  จะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” ดังนั้น ผมขอ   
  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านยืนขึ้น และกล่าวค าปฏิญาณตนตาม
  ข้าพเจ้า ดังนี้   

    ข้าพเจ้ า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .สมาชิกสภา เทศบาลต าบลหนองม่ว ง                
  เขตเลือกตั้งที่ ....... ขอปฏิญาณตนว่า “จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่ ง    
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
  ประโยชน์ของท้องถิ่น” 

 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ต่อไปเป็นการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายหอมหวล  เรืองเวหา)    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 20 ซึ่งก าหนดว่า               

 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ ง  และรองประธานสภาคนหนึ่ ง                      
 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภา
 เทศบาลขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการเลือก 
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เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
(นายจ านงค์  เรืองเกษม)  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภา

 ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
 คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การ
 เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก
 สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
 จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี
 เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว
 ให้ประธาน    ที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนน
 สูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามี 
 ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น
 โดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้
 ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่ งให้น าความในข้อ 39           
 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
 คะแนน 

   วิ ธี จั บ ส ล ากต ามว รรคหนึ่ ง ใ ห้ ป ระ ธ านที่ ป ร ะชุ มด า เ นิ นก าร ให้                   
  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดจับสลากก่อนหลัง 
  หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
  ก่อนหลังแล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม     
  จ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนว่า“ได้เป็น   
  ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็น
  ประธานสภาท้องถิ่น” 

 และข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
 หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
 ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภา        
(นายหอมหวล  เรืองเวหา)   เทศบาลจ านวน 1 ท่าน พร้อมผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน สมาชิกฯ มีสิทธิ

 รับรองได้เพียงครั้งเดียวนะครับ 

(นายวิวัฒน์  หลิวทอง)  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวิวัฒน์  หลิวทอง               
 (สมาชิกสภาฯ เขต 2)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  เขตเลือกตั้ งที่   2  ขอเสนอ            

 นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ งที่  1            
 เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
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ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายหอมหวล  เรืองเวหา)   

นายธนกิจ  อุตะมะ  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายทรัพย์ เรืองจันทร์  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายหอมหวล  เรืองเวหา)  1 นายทรัพย์  เรืองจันทร์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 

 2 นายธนกิจ   อุตะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที ่2 

 ผู้รับรองถูกต้อง 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภา

 เทศบาลอีกไหมครับ  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภา

 เทศบาลอีกไหมครับ  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภา

 เทศบาลอีกไหมครับ  

เนื่องจากมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้สมควรรับการแต่งตั้ง เพียงหนึ่งคน 
 คือนายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาล   เขตเลือกตั้งที่ 1    
 จึงถือว่านายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
 เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

นายอ าเภอ      ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลต าบลหนองม่วง 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว      เชิญท่านสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง       
(นายหอมหวล  เรืองเวหา)  ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงต่อไป เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ        เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)     ผมนายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอขอบคุณ      

  ทุกท่านที่เลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาลขอเชิญเลขานุการสภาฯ   
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ชั่วคราว ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการเลือกรองประธานสภาฯ 
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เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 20 ก าหนดว่าสภา                   
(นายจ านงค์  เรืองเกษม)    เทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการ

 จั งหวัดแต่ งตั้ งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล            
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 12 ก าหนดว่าวิธีการเลือก     
 รองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งวิธี
 และข้ันตอนการเลือกเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภา              
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เทศบาล จ านวน 1 ท่าน พร้อมผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน สมาชิกฯ มีสิทธิ

 รับรองได้เพียงครั้งเดียวนะครับ 

นายธนกิจ  อุตะมะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายธนกิจ  อุตะมะ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอ นายวิวัฒน์  หลิวทอง 

 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบล
 หนองม่วง 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายปัญญา นิ่มเทียน  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

นายธนวัฒน์  สวนแก้ว  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1 นายปัญญา นิ่มเทียน     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 

 2 นายธนวัฒน์ สวนแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที ่1 

 ผู้รับรองถูกต้อง 
 มีสมาชิกสภา เทศบาลท่ านใดจะเสนอชื่ อผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง            
 รองประธานสภาเทศบาลอีกไหมครับ  
 มีสมาชิกสภา เทศบาลท่ านใดจะเสนอชื่ อผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง            
 รองประธานสภาเทศบาลอีกไหมครับ 
 มีสมาชิกสภา เทศบาลท่ านใดจะเสนอชื่ อผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง            
 รองประธานสภาเทศบาลอีกไหมครับ  

เนื่ องจากมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ อผู้ สมควรรับการแต่ งตั้ ง            
 เพียงหนึ่งคน คือนายวิวัฒน์ หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  
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  จึงถือว่า นายวิวัฒน์ หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2   
  เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

     นายอ าเภอลงนามในค าสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลต าบล หนองม่วง 
     (นายอ าเภอและท้องถิ่นอ าเภอเดินทางกลับ) 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง   

ประธานสภาเทศบาล      ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาฯชั่วคราว 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการเลือกเลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
(นายจ านงค์  เรืองเกษม)           พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 13 ก าหนดว่าวิธีการเลือก

 เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความใน ข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม         
 ซึ่ ง วิ ธี และขั้ นตอนการ เลื อก เช่ น เดี ยวกับ การ เลื อกประธานสภา                    
 และรองประธานสภานะครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง เลขานุการ                        
( นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)   สภาเทศบาลจ านวน 1 ท่าน พร้อมผู้รับรองไม่น้อย กว่า 2 คน สมาชิกฯ      
   มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวนะครับ 

นายปัญญา  นิ่มเทียน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายปัญญา  นิ่มเทียน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1)  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่  1  ขอเสนอ นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม

 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล     
 หนองม่วง 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายอาราม  บุญพาสุข  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นางจเร  รอดเสถียร  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1 นายอาราม   บุญพาสุข     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 

 2 นางจเร รอดเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที ่2 
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 ผู้รับรองถูกต้อง 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการ
 สภาเทศบาลอีกไหมครับ  

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการ
 สภาเทศบาลอีกไหมครับ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการ
 สภาเทศบาลอีกไหมครับ  

เนื่องจากมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้สมควรรับการแต่งตั้งเพียง       
 หนึ่งคนคือ นายพีรพงศ ์ เหลืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
 จึงถือว่า นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
 เป็ นผู้ ไ ด้ รั บ เ ลื อก เป็ น เ ลขานุ ก ารสภา เทศบาลต าบลหนองม่ ว ง               
 เชิญท่านพีรพงศ์  เหลืองอร่าม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง     
 ท าหน้าที่ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล           เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)    ผมนายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอขอบคุณ       

 ทุกท่าน ทีเ่ลือกผมเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6              เรื่อง  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

ประธานสภาเทศบาล       ต่อไปเป็นการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีระเบียบกระทรวง 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11    

 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
 เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
 เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

  (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
 ประจ า ปี แ ต่ ล ะสมั ย  ใ นปี นั้ น จ ะ เ ริ่ ม เ มื่ อ ใ ด  แต่ ล ะสมั ย ใ นปี นั้ น                    
 มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี       
 สมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน  ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุม
 สามัญประจ าปี 2564 และสมัยแรกของปี 2565 ดังนี้ 

  1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่  7  
 พฤษภาคม 2564  มีก าหนด 30 วัน 

  2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่  1  
  สิงหาคม  2564   มีก าหนด 30 วัน  

  3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่  1  
  กันยายน  2564   มีก าหนด 30 วัน 
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 4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่  1  
  ธันวาคม  2564   มีก าหนด 30 วัน 

  และขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 ตั้งแต่วันที่   1  กุมภาพันธ์ 2565  มีก าหนด 30 วัน 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายทรัพย์  เรืองจันทร์  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายภัทรชัย  ดีเจริญ  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1 นายทรัพย์     เรืองจันทร์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 

 2 นายภัทรชัย ดีเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที ่1 

 ผู้รับรองถูกต้อง 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 

 2564  และสมัยแรกของปี 2565  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 

 2564  และสมัยแรกของปี 2565  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 

 2564  และสมัยแรกของปี 2565  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม    เห็นชอบ  12  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง   -   เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 7           เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นาจ านงค์  เรืองเกษม   เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                   
(ปลัดเทศบาล ฯ)    ผมนายจ านงค์  เรืองเกษม ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามที่สภาฯ       
     ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ไว้แล้วนั้น ขอแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
     ได้พิจารณาเตรียมน าเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่ของสภา เสนอต่อท่าน         
     นายกเทศมนตรี เพ่ือเรียนท่านประธานสภาน าเข้าสมัยประชุม  
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               เพราะว่ าสภาจะเปิดสมัยประชุม  ในวันที่  7  พฤษภาคม 2564               
     ขอฝากไว้นะครับ 

           นางสาวจันทร์ทิพย์ ลามิตร   เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  
(ผู้อ านวยการกองคลัง)   ดิฉันนางสาวจันทร์ทิพย์ ลามิตร ขออนุญาตแจ้งให้ท่านประธานสภา
เทศบาล     และท่านสมาชิกสภาเทศบาล เปิดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์
     การเกษตร และน าส าเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว  
     ประชาชน ให้กองคลังเพ่ือท าเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทน ขอบคุณคะ 

ที่ประชุมสภาฯ    รับทราบ 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

           นางสาวศศิชา  สุกสี)   เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  
(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล)  ดิฉันนางสาวศศิชา  สุกสี ขออนุญาตแจ้งท่านประธานสภาเทศบาล        
     และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เรื่องการท าบัตรประจ าตัวสมาชิกสภา
     เทศบาลต าบลหนองม่วง โดยให้ทุกท่านเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว          
     จ านวน 3 รูป และยื่นค าร้องได้ที่งานการเจ้าหน้าส านักปลัดเทศบาล  
     ขอบคุณคะ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  

 รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม 

ปิดประชุม    11.45 น. 

(ลงชื่อ)         พีรพงศ์ เหลืองอร่าม       ผู้บันทึก 
     (นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 

 

สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล ฯ  สมัยสามัญ    
สมัยที่   1    เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2564 

(ลงชื่อ)        สมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม   
   ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 


