
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายคร้ังแรก 
วันอังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

๑ นายถนอม                มหาวงค์ สท. เขต. 1 
2 นายจรัส                   พลอยแก้วผล ส.ท. เขต.1 
3 นายสม                    ทาเกิด สท. เขต. 1 
4 นายประชัน               ทาอินทร์ ส.ท. เขต.1 
5 นายอัษฎาวุฒิ            สามเป็ง ส.ท. เขต.1 
6 นายชัยยาคร              จันทร์เพ็ญวัน ส.ท. เขต.1 
7 นายอุทัย                   แก้วหมี ส.ท. เขต.2 
8 นายบุญมา                 อินตะ๊แก้ว ส.ท. เขต.2 
9 นางพวงทอง               ปาทา ส.ท. เขต.2 

10 นายประเวท               จนิาจันทร์ ส.ท. เขต.2 
11 นายสายเพชร             ทาโปปิน ส.ท. เขต.2 
12 นายวิวัฒ                  อูปคำ ส.ท. เขต.2 

ผู้ไม่มาประชุม 
     ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1 นายภูเบศ            พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง 
2 นางสาววัชชารมย์   วงศ์คม ท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง 
3 นายจีรพงค์           เต็มจิตร์ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย 
4 นางดรุณี             แก้วโพธา รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย 
5 นายถนอม           ปัญโญ ผู้อำนวยการกองช่าง 
6 นางสาวรังสิมา      บุญชัย ผู้อำนวยการกองคลัง 
7 นายกิติศักดิ์         สวุรรณ์พันธุ์โสภา นิติกรชำนาญการ 
8 นายติณณภพ        คันธา เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
9 นางจีระนัน          เป็งเรือน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

10 นางสาวปวิตรา      ธิสา คนงานทั่วไป 
 
 
 
จำนวนผู้มาประชุม    12  คน    จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม  10   คน   
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เปิดประชุม       เวลา  14.๐๐ น. 
 
 
 
นายจีรพงค์  เต็มจิตร์ เรียนท่านนายอำเภอสันกำแพง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลห้วยทราย พนักงาน                          
เลขานุการสภาชั่วคราว เทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจีรพงค์   เต็มจิตร์    ปลัดเทศบาล 

ตำบลห้วยทรายทำหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์    
ขอเรียนเชิญท่าน นายอำเภอสันกำแพงนายภูเบศ  พุฒิร ัตนาพร กล่าวเปิด                
ประชุมสภา ครับ 

นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร    กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ครั้งแรก  (อ่านประกาศเรียก
นายอำเภอสันกำแพง ประชุมฯ)   (มาตรา 25 วรรคสอง  และข้อ 7) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  

2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562   มาตรา 25 วรรคสอง  กรณีที่ยัง
ไม่ม ีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาไม่เร ียกประชุมตามกฎหมาย                      
ให ้ผ ู ้ ว ่าราชการจ ังหว ัดเป ็นผ ู ้ เป ิดประช ุม หร ือปิ ดประช ุมตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 
ข้อ 7 .ในการประชุมสภาท้องถิ ่น ตามข้อ 6 เมื ่อผู ้ว ่าราชการจังหวัดสำหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว 

    ประกาศอำเภอสันกำแพง 
   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายครั้งแรก 

                             ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  ครบ
จำนวนแล้ว    เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคสอง  
     แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย                       
     ครั้งแรก ในวันที่  11  พฤษภาคม  2564  เวลา  14.00  น. เป็นต้นไป                 
    ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยทราย จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกันประกาศ  
    ณ วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564    

 นายจีรพงค์ เต็มจิตร์      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  ผู้มีอายุมากท่ีสุด (ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด) 
 เลขานุการฯชั่วคราว     ขึ้นทำหน้าที ่เป็นประธานสภาเทศบาลห้วยทรายชั่วคราว   (ข้อ 7) ตามระเบียบ  
 
        
                                            /กระทรวงมหาดไทย... 
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กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยข้อบังค ับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547                     
แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ. 2554 ข้อ 7  ในการประชุมสภาท้องถิ่น                
ครั้งแรกให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  
โดย เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น  
เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ในที่ประชุมนี้   นายถนอม   มหาวงค์  สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขตเลือกตั ้งที ่ 1  เป็นผู ้มีอาวุโสสูงสุด ขอเชิญ                
นายถนอม   มหาวงค์   ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
ชั่วคราว และดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป   

  

   เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายทุกท่าน  กระผมนายถนอม    มหาวงค ์
ได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว     กระผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล                

                              ห้วยทรายทุกท่านยืนขึ้นพร้อมกล่าวปฎิญาณตน  ตาม(มาตรา 17 ประกอบข้อ 7) 
   พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   มาตรา 17 ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภา 
   เทศบาลต้องปฏิญาณตน ในที่ประชุมสภาฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

 พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2564 ข้อ 7  ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว  โดย เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
คราวนั้น  เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว   

   
   “ ข้าพเจ้า   ( ออกชื่อผู้ปฏิภาณตน )   ขอปฏิญาณตนว่า  จะรักษาไว้และ 
   ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และ  
                              ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑        เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายถนอม มหาวงค์ กระผมขอดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายครั้งแรก วันที่ 11                
ประธานสภาชั่วคราว     พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย (มาตรา 20 ) 
นายถนอม  มหาวงค ์  ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจงวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย                   
ประธานสภาชั่วคราว    
 

นายจีรพงค์   เต็มจิตร์ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาชั่วคราว มาตรา 20 สภาเทศบาล มีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลและ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2554  ข้อ 8 วิธีการเลือก ให้สมาชิก 
                           /สภาท้องถิ่น... 
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สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้
ดำรงตำแหน่ง  รองประธานสภาท้องถิ่นการเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว ชื่อที่เสนอจำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่จำกัดจำนวน  และ
ให้สมาชิกสภา ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที ่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื ่อ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าผู้
ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดย
วิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับ  
ฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้ง เพียงตำแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก ครับ 

  

นายถนอม มหาวงค ์      ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา 
ประธานสภาชั่วคราว     เสนอชื่อสมาชิกสภา คนละ 1 ชื่อ และผู้รับรองไม่น้อยว่า 2 คน  ขอเชิญครับ  
 
นายจรัส พลอยแก้วผล   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ    กระผม   นายจรัส      พลอยแก้วผล       
สมาชิกสภา เขต 1      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  เขต 1   ขอเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่เห็นควร                               
                              เข้ารับตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย คือ นายประเวท จินาจันทร์       
                              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต.2 ครับ  
  
 

นายถนอม   มหาวงค ์    ขอผู้รับรอง 2 คน ด้วยครับ 
ประธานสภาชั่วคราว    - ผู้รับรองคนที่  1. นายวิวัฒ     อูปคำ           สมาชิกสภาฯ เขต 2 
                              - ผู้รับรองคนที่  2. นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
                              มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง ครับ  จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่าน 

         อ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีผลปรากฏว่า นายประเวท   จินาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล  
         ตำบลห้วยทราย เขต.2 ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

 กระผมขอ พักการประชุม 15 นาที 
         เพ่ือดำเนินการจัดทำรายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย        
         เสนอนายอำเภอลงนามในประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
 

นายจีรพงค์   เต็มจิตร์   เลขานุการชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ครับ                                
เลขานุการชั่วคราว    
        
  
              /นายจีรพงค์ เต็มจิตร์... 
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นายจีรพงค์ เต็มจิตร์   เรียนประธานสภาชั ่วคราว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายทุกท่าน 
เลขานุการชั่วคราว       กระผมขออ่าน ระเบียบ  กฎหมาย ข้อบังคับ  ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย          
                               ซึ่งได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย    
                               และประธานสภาเทศบาลตำบลชั่วคราวพ้นจากหน้าที่  (ข้อ 9   และข้อ  10(2)) 
   ข้อ 9    ในกรณกีารเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก  

ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณีดำเนินการแต่งตั้ง
ทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ  และให้ประธานสภาท้องถิ่น                    
ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่น ในครั้งนั้นต่อไป 
ข้อ 10    ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตำแหน่งเมื่อ (2)  สำหรับเทศบาล   
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภา กระผมขออ่านคำสั่งอำเภอ                    
สันกำแพง  

           ที่ 292/2564                                                               
                                                   เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย                                      
                                      ตามท่ีไดม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  เมื่อวันที่   28  
 มีนาคม     2564     และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด   เมื่อวันที่ 
 ๒๗    เมษายน  ๒๕๖๔  แล้ว และนายอำเภอสันกำแพง อาศัยอำนาจตามความใน 
 มาตรา  24  และมาตรา  25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   ( ฉบับที่ 14 )    พ.ศ.    2562    ประกอบข้อ   6   ของระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.    2547    แก้ไข 
 เพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2554   และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่  4912/256 
 วันที่  2   พฤศจิกายน   2563  เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค   หัวหน้าส่วนราชการสังกัด 
 ราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  
 เชียงใหม่        ได้กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายมาประชุมสภา 
 เทศบาลตำบลห้วยทรายครั้งแรก  ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น                               

 ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายครั้งแรกดังกล่าว มีมติเลือก 
นายประเวท จินาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขตเลือกตั้งที่ ๒  
เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4912/2563 ลงวันที่  2 พฤศจิกายน  2563 
จึงแต่งตั้งให้นายประเวท จินาจันทร์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
ทั ้ งน ี ้ต ั ้ งแต ่บ ัดน ี ้ เป ็นต ้นไป ส ั ่ ง ณ ว ันท ี ่  11 เด ือน พฤษภาคม 2564                                              
นายภูเบศ  พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่           /นายจีรพงค์ เต็มจิตร์... 
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นายจรีพงค์ เต็มจิตร์      ขอเชิญนายประเวท  จินาจันทร์ ทำหน้าที่ ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
เลขานุการชั่วคราว      และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ 
 

นายประเวท จินาจันทร์   กระผมนายประเวท จินาจันทร์ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ไว้วางใจให้กระผม 
ประธานสภาเทศบาล     ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย กระผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ 
                              ขอบคุณครับ กระผมขอเริ่มระเบียบวาระต่อไป  
ระเบียบวาระที่ 3          เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  (มาตรา 20)  ประกอบ       
                               ข้อ 11 ขอเชิญเลขานุการชั่วคราว ชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกรองประธานสภา 
                               เทศบาล 
 

นายจีรพงค์ เต็มจิตร์     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    พ.ศ.  2547 
เลขานุการชั่วคราว     2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น 
                            แล้ว  ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น    และให้ 
                             ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้  
                                (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัย               
                             แรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน                                                                                          
                                    การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร  
                             ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด 
 ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อ  
                             ผู้ว่าราชการจังหวัด   ภายในเจ็ดวันนับจากวันเลือกตั้ง 

 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความข้อ 8 มาใช้บังคับ         
        โดยอนุโลม 

 ข้อ 8 วิธีการเลือก ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา 
                            คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาท้องถิ่น  การ 
 เสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิก 
 สภาแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ 
 สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่จำกัดจำนวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน 
 เลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ 
 หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว    ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุม 
 สภาท้องถิ่น   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก   ถ้าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่า 
 กันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น    โดยวิธีเดิมถ้าผลการ 
 เลือกใหม ่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะ 
 ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน   
 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ ่น รองประธานสภาท้องถิ ่น หรือ

เลขานุการสภาท้องถิ ่น ถ้ามีการเสนอชื ่อผู ้สมควรได้รับการแต่งตั ้งเพี ยง
ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

                                                  /ข้อ 11 วรรคสุดท้าย...   
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 ข้อ 11 วรรคสุดท้าย ให้ประธานสภาท้องถิ ่นรายงานผลการเลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  สำหรับเทศบาลและนายอำเภอ
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันเลือก ครับ 
  

นายประเวท จินาจันทร์       ขอให้ท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล         เทศบาลตำบลห้วยทราย โดยเสนอชื่อสมาชิกคนละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่

น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ 
นายสม  ทาเกิด เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสม ทาเกิด   
สมาชิกสภา เขต 1 สมาช ิกสภาเทศบาล เขต. 1 ขอเสนอช ื ่อ นายสายเพชร  ทาโปปิน                     

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 
นายประเวท จินาจันทร์ ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ผู้รับรองคนที่ 1. นางพวงทอง  ปาทา      สมาชิกสภา เขต 2 

- ผู้รับรองคนที่ 2. นายอัศฎาวุฒิ  สามเป็ง  สมาชิกสภา เขต 1 
สมาชิกท่านใดจะเสนอชื ่อบุคคลอื ่นเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบล              
ห้วยทราย อีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่ม ีเป ็นอันว่าผ ู ้ท ี ่ได ้ร ับเล ือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบล                
ห้วยทรายคือ นายสายเพชร  ทาโปปิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
เขต.2 เนื่องจากมีการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับการคัดเลือก 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชั่วคราว อ่านคำสั่งอำเภอสันกำแพงเรื่องแต่งตั้ง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

 

นายจีรพงค์ เต็มจิตร์ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านคำสั่งอำเภอสันกำแพง                                                                             
เลขานุการชั่วคราว ที่  293  /2564   เรื่อง   แตง่ตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย   

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อ
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ แล้ว และนายอำเภอสันกำแพง อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 6 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ 4912/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลห้วยทรายมาประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายครั้งแรก ใน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น                                     /ที่ประชุม... 
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       ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายครั ้งแรกดังกล่าว มีมติเลือก               
นายสายเพชร ทาโปปิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบคำสั ่งจังหวัดเชียงใหม่                        
ที่ 4912/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2563 จึงแต่งตั้งให้ นายสายเพชร 
ทาโปปิน เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2564 นายภูเบศ  พุฒิรัตนาพร 
นายอำเภอสันกำแพง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครับ 

นายประเวท จินาจันทร์ ต่อไประเบียบวาระท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
 ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจง ชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกเลขานุการ

สภาเทศบาล 
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์ เรียน ประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมชี้ดำเนินการตามระเบียบ 
เลขานุการสภาชั่วคราว กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 
 ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้นำความข้อ 8 มาบังคับใช้โดย

อนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราว  พ้นจากตำแหน่ง 

 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ ่น รองประธานสภาท้องถิ ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ ่น ถ้ามีการเสนอชื ่อผู ้สมควรได้รับการแต่งตั ้งเพียง
ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนเหนึ่ง เป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ 

  

นายประเวท จินาจันทร์ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา โดย 
ประธานสภาเทศบาล          เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ 
 

นายอุทัย   แก้วหมี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน       
สมาชิกสภา เขต 2 กระผมนายอุทัย     แก้วหมี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเสนอ  
 นายประชัน   ทาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต 1 ครับ 
 

นายประเวท จินาจันทร์ ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล -    ผู้รับรอง คนที่ 1. นายบุญมา   อินต๊ะแก้ว สมาชิกสภา เขต  2 

- ผู้รับรอง คนที่ 2. นายถนอม   มหาวงค ์   สมาชิกสภา เขต  1 
มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลห้วยทราย อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  หากไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอ่ืน  
            /เป็นอันว่า... 
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เป็นอันว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย คือ 
นายประชัน  ทาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต 1 เนื่องจาก
มีการเสนอชื่อ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก  
เชิญ เลขานุการสภาชั่วคราว ครับ 

 

นายจีรพงค์  เต็มจิตร์ เรียนท่านประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
เลขานุการชั่วคราว ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554        
 ข้อ 13 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื ่อสภาท้องถิ ่นได้  มีมติเลือกเลขานุการ
 สภาท้องถิ ่นแล ้วให ้เลขานุการสภาท้องถิ ่นช ั ่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 
 ต่อไป ขอเชิญนายประชัน ทาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  
                                     เขตเลือกตั้งที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาต่อไป ขอเชิญครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ข้อ 11 (2) 
- กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม

เมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน 
- กำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและ

มีกำหนดกี่วัน 
นายประเวท จินาจันทร์ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดกฎหมายและระเบียบฯที่ 
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวข้อง  
 

นายประชัน ทาอินทร์ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2596  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.    
เลขานุการสภาเทศบาล       2562 มาตรา 24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ 
 ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดวรรคสี่ 
 สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา

ออกไปอีกจะต้องได้ร ับอนุญาตจากผู ้ว ่าราชการจังหวัด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 21 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน               
ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้  

 (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

        
            /การกำหนด... 
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  การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครับ 
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขออนุญาตเสนอสมัย 
ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 คือ 
สมัยท่ีแรก ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2564                           
           กำหนด 30 วัน  
สมัยท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2564           กำหนด  30 วัน 
สมัยท่ี 3 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 – 19   ตุลาคม 2564 
           กำหนด  30 วัน  
สมัยท่ี 4 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม  2564           กำหนด  30 วัน 
สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 
2565           กำหนด  30 วัน 

 

นายประเวท จินาจันทร์ ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ่หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน แสดงว่าที่ประชุมมี
 เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564  ดังนี้   
 สมัยที่แรก ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2564                           
                      กำหนด 30 วัน  
 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2564           กำหนด  30 วัน 
 สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 – 19   ตุลาคม 2564 
                      กำหนด  30 วัน  
 สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม  2564           กำหนด  30 วัน 

 สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม     
      2565           กำหนด  30 วัน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายประเวท จินาจันทร์ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
ประธานสภาเทศบาล ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล 
  

นายประชัน ทาอินทร์ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาเทศบาล มาตรา 32 สภาเทศบาลม ีอำนาจเล ือกสมาช ิกสภาเทศบาลต ั ้ ง เป็น

คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระทำกิจการ 

        /หรือพิจารณา... 
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 หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา

เทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 
  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมี

สิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด 

  คณะกรรมการท ี ่สภาเทศบาลตั ้ งข ึ ้นตามวรรคหนึ ่ง จะแต ่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่ องใดเรื ่องหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  

 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554) ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
มี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อย
กว่าสามแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอ
ชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของท้องถิ่น  ดังนี้  
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื ่อสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้โดยอนุโลม 
 

                                                       /นายประเวท จินาจันทร์... 
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นายประเวท  จินาจันทร์ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล จำนวนกี่คน  
 

นายบุญมา อินต๊ะแก้ว เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายบุญมา 
สมาชิกสภา เขต 2 อินต๊ะแก้ว สมาชิกสภา เขต 2 ขอเสนอเห็นควรมีจำนวน 3 คน ครับ 
 

นายประเวท จินาจันทร์ ขอเสนอชื่อ  ผู้รับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ผู้รับรองคนที่ 1. นายจรัส พลอยแก้วผล    สมาชิกสภา เขต  1                                                                

- ผู้รับรองคนท่ี 2. นายสม ทาเกิด             สมาชิกสภา เขต  1 
มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
สมาชิกสภาท่านใด เห็นควรว่าให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จำนวน   3   ท่าน โปรดยกมือขึ้น 
เห็นด้วย       11   เสียง 
ไม่เห็นด้วย      -    เสียง 
งดออกเสียง    1   เสียง 
 

มติที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน  3   คน 
 

นายประเวท จินาจันทร์      ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล       ประชุมคนที่ 1 ขอเชิญครับ 
 

นายสายเพชร ทาโปปิน     กระผมขอเสนอ นายถนอม    มหาวงค ์   สมาชิกสภา เขต 1                                                           
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายประเวท จินาจันทร์    ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ผู้รับรองคนที่ 1 .นายววิวัฒ    อูปคำ  สมาชิกสภา เขต 2 

- ผู้รับรองคนที่ 2 .นายสม    ทาเกิด    สมาชิกสภา เขต 1 
มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเชิญ 
หากไม่มี ถือว่า นายถนอม มหาวงศ์ สมาชิกสภา เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ 1 

                             ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ  
                             ประชุม   คนที่ 2 ขอเชิญครับ 
 

นางพวงทอง  ปาทา      ขอเสนอ นายบุญมา     อินต๊ะแก้ว  สมาชิกสภา เขต 2 
สมาชิกสภา เขต 2 
  

นายประเวท จินาจันทร์    ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ผู้รับรองคนที่ 1. นายชัยยาคร  จันทร์เพ็ญวัน  สมาชิกสภา เขต 1 

- ผู้รับรองคนที่ 2. นายอัษฎาวุฒิ    สามเป็ง     สมาชิกสภา เขต 1 
                                                           /มีสมาชิกสภา... 
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มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเชิญ 
หากไม่มีถือว่านายบุญมา  อินต๊ะแก้ว  สมาชิกสภา เขต 2 เป็นคณะกรรมการ                                   
ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2   
ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่ 3 ขอเชิญครับ 

 

นายจรัส  พลอยแก้วผล กระผมขอเสนอ นายอุทัย   แก้วหมี  สมาชิกสภา เขต 2 
สมาชิกสภา เขต 1  
 

นายประเวท จินาจันทร์ ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ผู้รับรองคนที่ 1. นายประชัน   ทาอินทร์  สมาชิกสภา  เขต 1 

- ผู้รับรองคนที่ 2. นายสายเพชร  ทาโปปิน  สมาชิกสภา เขต 2 
มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่ 3 อีกหรือไม่ ขอเชิญ 
หากไม่มีถือว่านายอุทัย    แก้วหมี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคนที่ 3  
  เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมประกอบด้วย 
1. นายถนอม    มหาวงค ์     สมาชิกสภา เขต 1 
2. นายบุญมา     อินต๊ะแก้ว  สมาชิกสภา เขต 2 
3. นายอุทัย       แก้วหมี      สมาชิกสภา เขต 2    

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประเวท จินาจันทร์ -สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายแนะนำตัว   
ประธานสภาเทศบาล     -ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
 -กระผมขอขอบคุณท่าน สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้และทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไป
ด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม และจะมีหนังสือนัดประชุมครั้งต่อไป  เพ่ือให้
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายได้แถลงนโยบายต่อสภา และขอปิดการ
ประชุม ณ บัดนี้ 

 
 
 
ปิดการประชุมเวลา  16.00 น. 
 
   
 
 --------------------------------------------------------- 




