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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
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ณ ห้องประชุมศาลหลักเมืองท่า เทศบาลตำบลบางเป้า 
******************* 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ(ไมม่ี) 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังตรวจการประชุมไม่แล้วเสร็จ   
   จึงขอยกไปรับรองในการประชุมครั้งถัดไป 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ิน 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพจิารณา 
   พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่13) มาตรา 48 ทศ ก่อน 
   นายกเทศมนตรีเข้ารบัหน้าที่ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ 
   นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทัง้นี้ภายในสามสิบวัน 
   นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี
   มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม 
   สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  
   ทั้งนี้ ภายในสามสบิวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
    การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดย 
   นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาล          
   ทุกคนที่มาประชุมด้วย 
    หากนายกเทศมนตรเีทศมนตรีไมส่ามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ให้ 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรจีัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้มาชิกสภา 
   เทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสัง่ทางปกครองเป็นหนงัสือตาม 
   กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บงัคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นน้ีได้ถือ 
   ว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 
    ให้นายกเทศมนตรจีัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง 
   ไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทกุป ี
    คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ 
   ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่ำนักงานเทศบาลด้วย 
    การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดย 
   นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาทุกคนทีม่า 
   ประชุมด้วย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
   2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 การแถลงนโยบาย    
    ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ินตามกฎหมายว่า 
   ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการ 
   ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นเรื่องด่วน 
 
 
 



 
 
    เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ินแล้ว ให้ประธานสภา 
   ท้องถ่ินดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถ่ินซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป 
    ข้อ 124 สมาชิกสภาท้องถ่ินอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและ 
   คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สำเร็จตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถ่ินอาจ 
   ซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ 
    ข้อ 125 ผู ้บร ิหารท้องถิ ่นเท่านั ้นที ่ม ีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือ                
   ข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
    เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถ่ินจะตอบสมาชิกสภาที่ซักถามหรือคัดค้านทีละ 
   คนเป็นลำดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
    ข้อ 126 ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหมวดน้ีแล้ว ให้นำความ 
   ในหมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่ตั้งข้ึนพิจารณาเสรจ็แล้ว(ไมม่ี) 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ่
   5.1 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
   เทศบาลตำบลบางเป้า  
   ระเบียบ/กฏหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) ให้ผู้บริหาร 
   ท้องถ่ินแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ  
   ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  
   29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา 
   ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดำเนินการดังนี้ 

  (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน 
   (2)  ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  ดำเน ินการประช ุมสมาช ิกสภาท ้ อ ง ถ่ิน                      
   โดยดำเนินการ  ในสมัยประชุมสามัญหรือในสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญ 
   ประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
   (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   (4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน     
   และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในท่ีประชุมและต้องให้ความยินยอม 
   (5) ในการเสนอช่ือหากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการ 
   เสนอช่ือนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอช่ือเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานใน 
   ที่ประชุมแจ้งให้ผู ้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู ้ได้ร ับการเสนอชื ่อโดยการลงคะแนนลับ             
   ใช้วิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่  
   ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
   (6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับ 
   การเสนอช่ือ จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
 
 
 
 



 
 
 
   (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือก จนครบจำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน  
   ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ 
   คะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการ 
   จับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 
   (8) ให้ประธานสภาท้องถ่ิน มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อออก 
   คำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถ่ินจัดทำเป็นคำสัง่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและมี
   หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
   (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือก 
   แทน ผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
   (15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) 
   ข้อ 10  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

   (1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินโดยพิจารณาจาก  
 (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่  ที่มีผลกระทบ

   ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 
      (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 

  (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการ           
   ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน  
   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต 
   จังหวัด 

 (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินที่แถลงต่อสภาท้องถ่ิน 
       (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
   ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคำนึงถึง 
   สถานะทางการคลังของท้องถ่ิน และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ  
   มาประกอบการพิจารณาด้วย 
   (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา 
   เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา   
   ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร        
   ส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง นำปัญหา 
   ความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือ 
   ชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพ 
   ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 
   ที่มีกฎหมายจัดต้ังให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
   และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 
 
 
 
 



 
 
   (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
   (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) 
   (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
   เห็นสมควร 
   
   5.2  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า 
   ระเบียบ/กฏหมาย  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 (1) ให้ผู้บริหาร 
   ท้องถ่ินแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ  
   ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  
   29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา 
   ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ดำเนินการดังนี้ 

   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
    (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยดำเนินการ   
   ในสมัยประชุมสามัญหรือในสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้ง 
   วัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
   (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   (4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน     
   และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในท่ีประชุมและต้องให้ความยินยอม 
   (5) ในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการ 
   เสนอช่ือนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอช่ือเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานใน 
   ที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธี 
   เขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุม 
   มอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
   (6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับ 
   การเสนอช่ือ จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
   (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือกจนครบจำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน  
   ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ 
   คะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่า ได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการ 
   จับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 
   (8) ให้ประธานสภาท้องถ่ิน มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อออก 
   คำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถ่ินจัดทำเป็นคำสัง่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและมี
   หนังสือแจ้งหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
 
 
 
 
 



 
 
   (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือก 
   แทน ผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
   (15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) 
    ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           

   ต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
   ในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 
   ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 
   หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
   5.3 ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
   เทศบาลตำบลบางเป้า 

ระเบียบ/กฏหมาย 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินงานและบริหารจดัการระบบหลกัประกันสุขภาพในระดับทอ้งถ่ิน
หรือพื้นที่ พ.ศ.2561 
ข้อ 12(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายเป็นกรรมการ จำนวน 2 คน 
ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12(2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ
สี่ปีนับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง 

   5.4 ญัตติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 2 ราย 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว368  
   ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566- 
   2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถ่ิน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
   1.นายตรีจักร  รักราวี 
   2.นางราศี  วังขุนพรหม 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
             
 

 
 

 
 
 
 



 
บันทึกการประชุม 

 
ผู้มาประชุม    12 คน 
ผู้ลาประชุม      - คน 
ผู้ขาดประชุม      - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    10 คน 
 
เริ่มประชมุเวลา  09.30 น. 
 
นายวรัศกรณ์  สุดสาคร    

           (เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว)  
เรียนเชิญ ท่านนายอำเภอกันตัง จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

 และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้าครั้งแรก  
นายจักรพงษ์  รัชนีกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ทุกท่าน 
(นายอำเภอกันตัง)  ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ได้ประกาศใน               
 ราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2477 การปกครอง

ท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลจึงถือกำเนิดข้ึนนับแต่น้ันเป็นต้นมา ปีนี้เป็นปีที่ 87 
  กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้าทุกท่าน ที่ได้รับ

เลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาและผ่านการรับรอง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับ
ความไว้วางใจสูงสุดจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าให้เข้ามา                 
สู่สภาเทศบาลแห่งนี้ 

  ท่านทั ้งหลาย หน้าที ่ความรับผิดชอบของท่านที ่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้ว
นับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน
โดยการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและ
นโยบายที่กำหนดไว้ การตั ้งกระทู้ถามคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการ
วิสามัญของสภาเทศบาลเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่อง
ใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติต่างๆหรือกิจการอื่นใดเป็นอำนาจหน้าที่
ของสภาเทศบาล 

  ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความสำเร็จของการบริหารราชการ การ
จัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  2. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

  3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  

  4. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใดๆ 
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  5. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย               
หนักแน่นด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 

  ท้ายนี้กระผมขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทาน
ให้กับพสกนิกรชาวไทย เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานดังมีใจความ
ตอนหนึ่งว่า“บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้
มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือสุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และ
สุจริตต่อหน้าที่” 

 กระผมนายจักรพงษ์  รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้าครั้งแรก ณ บัดน้ี 

(นายวรัศกรณ์  สุดสาคร)           อ่านประกาศอำเภอกันตัง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้าครั้งแรก 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว              ตามที่ได้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เมื ่อวันที่                

28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่  
22 เมษายน 2564 แล้วนั้น 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสอง                  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับกาการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัด
ตรัง ที ่ 3542/2563 เรื ่อง การมอบอำนาจของผู ้ว่าราชการจังหวัดตรังให้                
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
และหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลตรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติ
ราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
ครั้งแรก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 
     นายจักรพงษ์  รัชนีกุล 
    นายอำเภอกันตัง  ปฏิบัติราชการแทน 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 

               (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
               เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถ่ิน

ตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล 
และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั ่วคราวโดยให้เชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม  สภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น
ประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราวหากสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
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ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลำดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภา
ท้องถ่ินปฏิญาณตน ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนดและ
ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน 
ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับสลาก  วิธี
จับสลากเลือกประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 
ดำเนินการให้คนที่มีอายุสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับ
สลากก่อน หลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอจับสลาก
ว่า คนใดจะเป็น คนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่าง
เดียวกัน มีจำนวน เท่ากับจำนวนสมาชิกสภาท้องถ่ินที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
ข้อความว่า“ได้เป็น ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ”เพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียน
ข้อความว่า“ไม่ได้เป็นประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราว” 
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นเลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราว โดยให้เชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวฯ ในที่ประชุมนี้ นายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภา
เทศบาล เป็นผู้ที ่มีอายุมากที ่สุดคือ อายุ 73 ปี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญนายสัมพันธ์ สงค์คด ขึ้นทำหน้าที่
ประธานสภาช่ัวคราว และดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสัมพันธ์ สงค์คด  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) 

    (ประธานสภาเทศบาล ฯช่ัวคราว) มาตรา 17 ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล ต้องปฎิญาณตนในที่ประชุมสภา 
เทศบาล ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน  
ดังนั้น ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กล่าวปฏิญาณตามข้าพเจ้า ดังนี้ 
ข้าพเจ้านายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  
ขอปฏิญาณตนว่า“จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา  
จักรไทย ท้ังจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น”  

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    เป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีเรื่องรับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายสัมพันธ์  สงค์คด  3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาล  
(ประธานสภาเทศบาล ฯช่ัวคราว) ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ครับ 
นายวรัศกรณ์  สุดสาคร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14)  
(เลขานุการสภาฯช่ัวคราว)  พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรค 1 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และ       
    รองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล 
    ตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล  
    ดำรงตำแหนง่จนครบอายุของสภาเทศบาล 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่ าด ้ วยข ้อบ ั งค ับการประช ุมสภาท ้อง ถ่ิน                   
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 1 
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน 
คำเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ช่ือที่เสนอไม่จำกัด
จำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน โดยวิธีเขียนช่ือ
ตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที ่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็น               
ผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนน
เท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 
ข้อ 9  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ ่นในการประชุมสภาท้องถิ ่นครั ้งแรก            
ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณีดำเนินการแต่งตั้ง
ทันทีเมื่อมีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานสภาท้องถิ่นที่
ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาที่ประชุมสภาท้องถ่ินในครั้งนั้นต่อไป 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน 
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

นายสัมพันธ์  สงค์คด - เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้ว ต่อจากนี้ก็จะเป็นการเลือกประธานสภา 
(ประธานสภาเทศบาลฯช่ัวคราว)  เทศบาลตำบลบางบางเป้า ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือ พร้อมผู้รบัรอง 
นายสุพจน์ สุขด้วง  เรียนประธานสภาฯทีเ่คารพ กระผมนายสพุจน์ สุขด้วง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  บางเป้า เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอนายสุทัศน์  ซ่วนซี่ เป็นประธานสภาเทศบาล 
 ตำบลบางเป้า ครับ 
นายสัมพันธ์  สงค์คด  ขอผู้รบัรองด้วยครับ  
(ประธานสภาเทศบาลฯช่ัวคราว)    
มติที่ประชุม   รับรอง        จำนวน   10   เสียง  
    งดออกเสียง จำนวน     1   เสียง(ประธานสภาเทศบาลฯช่ัวคราว) 
นายสัมพันธ์  สงค์คด  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมอกีหรือไม่ ถ้าไม่มีตามระเบยีบฯ ข้อ 14 
(ประธานสภาเทศบาลฯช่ัวคราว)  กำหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือ 
    เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่ง          
    ละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือผู้ 
    สมควรเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้าแล้ว จำนวน 1 ช่ือ  
    คือนายสุทัศน์ ซ่วนซี่ 
    ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า มีมติเลือก นายนายสุทัศน์ ซ่วนซี่ 
     เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ซึ่งจะได้รายงานผลการเลือก
ประธานสภา    เทศบาล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ต่อไป 
นายสัมพันธ์  สงค์คด  ขอเชิญเลขานุการสภาช่ัวคราวครับ 
(ประธานสภาเทศบาลฯช่ัวคราว)  
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นายวรัศกรณ์  สุดสาคร  หลังจากนี้เป็นการลงนามในประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
(เลขานุการสภาฯช่ัวคราว)  ครับ   
นายสัมพันธ์  สงค์คด  พักการประชุมชั ่วคราว ท่านนายอำเภอกันต ัง ลงนามในประกาศแต่งตั้ ง
ประธานสภาเทศบาลฯช่ัวคราว ประธานสภาเทศบาล 
     
นายวรัศกรณ์  สุดสาคร  (อ่านประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล ท่ีได้รับการแต่งตั้ง)  
(เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว) คำสั ่งอำเภอกันตัง ที ่ 193/2564 เรื ่องการแต่งตั ้งประธานสภา

เทศบาลตำบล           บางเป้า  
   ตามที่ได้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เมื ่อวันที่               

 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
 เทศบาลตำบลบางเป้า ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
 2564 แล้ว และนายอำเภอกันตัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ
 มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
 (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ข้อบังคับกาการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)             
 พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 3542/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของ
 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดตร ังนายอำเภอกันตังปฏิบ ัต ิราชการแทน สั ่ง ณ วันที่                    
 30 ตุลาคม 2563 ได้กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า มาประชุมสภา
 เทศบาลครั้งแรก ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 นั้น 

   ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้าครั้งแรก ได้มีมติเลือกนายสุทัศน์  ซ่วนซี่ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เขตเลือกตั ้งที่ 2 เป็นประธานสภาเทศบาล
 ตำบลบางเป้า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญตัิ
 เทศบาล พ.ศ.2496 และท ี ่แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิม ประกอบข้อ 9 ของระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
 แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 3542/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของ
 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดตร ังนายอำเภอกันตังปฏิบ ัต ิราชการแทน สั ่ง ณ วันที่                    
 30 ตุลาคม 2563 จึงแต่งตั้งให้นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ เป็นประธานสภาเทศบาล
 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
          สั่ง ณ วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 
     นายจักรพงษ์  รัชนีกุล 
    นายอำเภอกันตัง  ปฏิบัติราชการแทน 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 
  - ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ขึ้นทำหน้าท่ี ครับ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ขอกล่าวสวัสดีทุกๆท่าน กระผมนายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)  กันตัง และท่านสมาชิสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
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    3.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล 
     - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว 

3.2.1 การเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่ าด ้ วยข ้อบ ั งค ับการประช ุมสภาท ้อง ถ่ิน                   
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภา
ท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ ่น และเลขานุการสภา
ท้องถ่ิน และให้ประธานสภาท้องถ่ินนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย
สามัญ  
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้วยข ้อบ ั งค ับการประช ุมสภาท ้อง ถ่ิน                   
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 12 วิธีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถ่ินให้ดำเนินการเลือกเหมือนเลือกประธานสภาท้องถ่ิน 
เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้วต่อจากนี้จะเป็นการเลือกรองประธานสภา
เทศบาลตำบลบางเป้า ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือพร้อมผู้รับรอง 

นายชัยวัฒน์  เขาพรง  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายชัยวัฒน์  เขาพรงสมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  เทศบาล ขอเสนอนายผิน  บุญพรหม เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ขอผู้รบัรองด้วยครับ  
(ประธานสภาเทศบาลฯ)    รับรอง        จำนวน      10   เสียง  
    งดออกเสียง จำนวน              1   เสียง(ประธานสภาเทศบาลฯ) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  มีสมาชิสภาเทศบาลท่านใดเสนอช่ืออีกหรือไม่ครบั 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)    ถ้าไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน                   
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 14 กำหนดว่าในการ 
    เลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้า
    มีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
    เลือก เป็นอันว่า สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือผู้สมควร เป็นรองประธานสภา
    เทศบาลตำบลบางเป้า จำนวน 1 ช่ือ คือนายผิน  บุญพรหม 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุม สภาเทศบาลตำบลบางเป้า มีมติเลือกนายผิน  บุญพรหม 
  เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ 3.2.2 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล  
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯช่ัวคราว ครับ 
นายวรัศกรณ์  สุดสาคร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว)  พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการ

สภาท้องถ่ินให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติเลือก
เลขานุการสภาท้องถ่ินแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราวพ้นจากตำแหน่ง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้วยข ้อบ ั งค ับการประช ุมสภาท ้อง ถ่ิน                   
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 14 ในเล ือก
ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการ
เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
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ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่ าด ้ วยข ้อบ ั งค ับการประช ุมสภาท ้อง ถ่ิน                   
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 18 ให้สภาท้องถ่ินเลอืก 
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั้น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ ่นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ ่น ทั้งนี ้ให้คำนึงถึงความรู้ 
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถ่ิน 
เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้วต่อจากนี้จะเป็นการเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลตำบลบางเป้า ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ครับ 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) พร้อมผู้รับรอง ขอเชิญครับ 
นายตรีจักร  รักราวี เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายตรีจักร  รักราวี ขอเสนอนายวรัศกรณ์ 
(สมาชิกสภาฯเทศบาล) สุดสาคร ตำแหน่งปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ครับ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ขอผู้รบัรองด้วยครับ  
(ประธานสภาเทศบาลฯ)    รับรอง        จำนวน      10   เสียง  
    งดออกเสียง จำนวน              1   เสียง(ประธานสภาเทศบาลฯ) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอท่านใดอีกหรือไม่ครับ   
(ประธานสภาเทศบาลฯ)  ถ้าไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน                   
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 14 กำหนดว่าในการ 
    เลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้า
    มีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
    เลือก เป็นอันว่า สมาชิกสภาฯเทศบาล ได้เสนอช่ือผู้สมควร เป็นเลขานุการสภา 
    เทศบาลแล้ว จำนวน 1 ช่ือ คือ นายวรัศกรณ์  สุดสาคร ปลัดเทศบาล 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า มีมติเลือก นายวรัศกรณ์  สุดสาคร  
    ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีต่อไป 
 ขอเชิญนายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ครับ 
นายวรัศกรณ์  สุดสาคร 4.1 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564  
(เลขานุการสภาฯ) พระราชบ ัญญ ัต ิ เทศบาล พ .ศ .  2496 แก ้ ไข เพ ิ ่ ม เ ต ิ มถ ึ ง  ( ฉบ ับที่14)                  

พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ในปีหนึ ่งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ              
คร ั ้ งแรกและวันเร ิ ่มประชุมสมัยสาม ัญประจำป ีให ้สภาเทศบาลกำหนด                 
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุม
สามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของ            
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  
 

/และระยะ... 
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และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ิน
นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 
11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  จึงขอปรึกษาหารือว่า สภาเทศบาลของเราจะกำหนดการประชุมสมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)             ปี พ.ศ. 2564 ไว้กี่สมัย เดือนอะไรบ้าง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอ 
นายตรีจักร  รักราวี  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายตรีจักร  รักราวี สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  เทศบาลตำบลบางเป้า เขตเลือกตั ้งที่ 1 ขอเสนอสมัยการประชุมสภาเทศบาล

 ตำบลบางเป้า ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
 สมัยที ่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7-30 พฤษภาคม 2564 

  สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2564 
  สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2564 
  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 
  และประชุมสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม

 2565 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผูร้ับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 
มติท่ีประชุม  รับรอง  จำนวน  10  เสียง 
          งดออกเสียง จำนวน    1  คน(ประธานสภาฯ) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  สรปุว่าที่ประชุมมีมตเิห็นชอบกำหนดสมัยการประชุมสามญั  ประจำปี พ.ศ.2564 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)  จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 

 สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7-30 พฤษภาคม 2564 
  สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2564 
  สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2564 
  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 
  และประชุมสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม

 2565 
    4.2 ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
    ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้วยข ้อบ ั งค ับการประช ุมสภาท ้อง ถ่ิน               
    พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 105(2) ให้สภาท้องถ่ิน 
    เลือกสมาชิกสภาเปน็คณะกรรมการชุดต่างๆ โดยวิธีการเลือกตามข้อ 107 โดย
    ให้สมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และในการเลือกคณะกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะมีกี่คน  

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) รายงานการประชุม พร้อมผู้รับรอง ขอเชิญครับ 
 
 
 
 

/นายสุพจน.์.. 
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นายสุพจน์  สุขด้วง  เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  รายงานการประชุม จำนวน 3 คน มีรายช่ือ ดังนี้ 
  1.นายตรีจักร  รักราวี 
  2.นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง 
  3.นายชัยวัฒน์  เขาพรง 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 
มติท่ีประชุม  รับรอง  จำนวน  10  เสียง 
          งดออกเสียง จำนวน    1  คน(ประธานสภาฯ) 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   -ไม่มี 
  
เลิกประชุมเวลา  10.50 น. 
 

 (ลงช่ือ)       วรัศกรณ์  สุดสาคร 

        (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

  สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้ร ับรองรายงานการประชุมนี ้ ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่  1                   
ครั้งที่...-..../...-............. เมื่อวันที่.....12 กรกฎาคม 2564.......... ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือ
ช่ือไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

                                  (ลงช่ือ)        
          สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   


