
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวัง  ครั้งแรก 
วันที่  5  พฤษภาคม  2564  เวลา  13.00 น.    

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวัง 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางณภารวี    เกษมศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ณภารวี    เกษมศรี  
2 นางสาวจริญา  แก้วขุนจบ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 จริญา  แก้วขุนจบ  
3 นายสุดใจ  สงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 สุดใจ  สงทิพย์  
4 นายพลนฤทธิ์  ทองรุต สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 พลนฤทธิ์  ทองรุต  
5 นายกิตติพงษ์   สังเมียน สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 กิตติพงษ์   สังเมียน  
6 นายวิรัตน์  ทองเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 วิรัตน์  ทองเจริญ  
7 นายตวรรษชัย  อินเสนี สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ตวรรษชัย  อินเสนี  
8 นายชวลิต  พูนนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ชวลิต  พูนนวล  
9 นายวิราย  สงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 วิราย  สงทิพย์  
10 นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 สมภรณ์  สุวรรณนากิจ  
11 นายกัมพล  สุขเอก สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 กัมพล  สุขเอก  
12 นายสุชาติ  บุญแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 สุชาติ  บุญแสง  
     
     

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 -    
 -    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมควร  ปล้องอ่อน นายอ าเภอกงหรา สมควร  ปล้องอ่อน  
2 นายวันชัย  ภูมิสุทธิกุล ท้องถิ่นอ าเภอกงหรา วันชัย  ภูมิสุทธิกุล  
3 นายกฤษกร  บุษบงก์ ปลัดเทศบาล กฤษกร  บุษบงก์  



4 นายนิติธร  ทองชิต นายกเทศมนตรีฯ นิติธร  ทองชิต  
5 นางราวดี   ทองรอด หัวหน้าส านักงานปลัด ราวดี   ทองรอด  
6 นางสาวจิประภา  ตุ้งแก้ว นักจัดการงานทั่วไปฯ จิประภา  ตุ้งแก้ว  

 
 

1 
เริ่มประชุมเวลา    13.00 น.  
 
 นายกฤษกร  บุษบงก์   ปลัดเทศบาลต าบลสมหวังท าหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว ได้ตรวจสอบ
รายชื่อผู้เข้าประชุมตามลายมือชื่อที่ลงไว้ในสมุดลงชื่อจ านวน 12 ท่าน  และได้ตรวจสอบสมาชิกที่อยู่ในที่
ประชุมซึ่งมีตรงกับลายมือชื่อและจ านวนครบองค์ประชุม 

เลขานุการสภาชั่วคราว เชิญนายสมควร  ปล้องอ่อน นายอ าเภอกงหรา จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวังครั้งแรก  และนายอ าเภอกงหราได้ให้โอวาทกับ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสมหวัง 

 เลขานุการสภาชั่วคราว เชิญนายสุดใจ  สงทิพย์  อายุ 63 ปี  ซึ่งมีอายุสูงสุดเป็นประธานสภาชั่วคราว 
 ประธานสภาชั่วคราว  ขึ้นท าหน้าที่และน ากล่าวปฏิญาณตน 
“ ข้าพเจ้า  (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  ทั้งจะซื้อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 

 ประธานสภาชั่วคราว ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
      - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  
 
 - ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมสภาครั้งแรก 

   
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 



ประธานสภาชั่วคราว 3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลสมหวัง (ประธานสภาชั่วคราว )  
ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ ตามข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล 
พ.ศ. 2496  แก้ไข (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 20  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
แก้ไข (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ข้อ 14  และข้อ 77 ซึ่งรายละเอียด
ปรากฏตามระเบียบวาระการประขุมที่จัดพิมพ์ข้อกฎหมายไว้ให้กับสมาชิก
ทุกท่านแล้วครับ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ   
ประธานสภาชั่วคราว  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสมหวังเสนอชื่อสมาชิกสภา ที่ตน

เห็นสมควรเพื่อเป็นประธานสภาเชิญครับ 
2 

นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ  เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมขอเสนอ นายสุชาติ  บุญแสง   
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 สมาชิกสภาเขตท่ี 2   
 
ประธานสภาชั่วคราว  ขอผู้รับรอง 
    1.นายกัมพล  สุขเอก 
    2.นายชวลิต  พูลนวล 
    ผู้รับรองถูกต้อง 
 
ประธานสภาชั่วคราว   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
 
นายพลนฤทธิ์  ทองรุต     เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมขอเสนอ นายตวรรษชัย  อินเสนี   
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2  
 
ประธานสภาชั่วคราว  ขอผู้รับรอง 
    1.นางสาวจริญา  แก้วขุนจบ  
    2.นายวิรัตน์  ทองเจริญ 
    ผู้รับรองถูกต้อง 
 
ประธานสภาชั่วคราว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผม

ขอด าเนินการต่อไป ตามระเบียบฯ ซึ่งรายละเอียดก็ได้แจกให้กับสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน แล้วครับ   เมื่อมีการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อ การเลือกให้



ด าเนินการโดยเลือกจากชื่อที่ได้รับการเสนอโดยวิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อและการออกเสียงใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนลับ  
ซึ่งท่านเลขานุการสภาฯ ได้จัดเตรียมคูหาและหีบเลือกประธานสภาฯ       
ไว้แล้ว  ต่อไปผมจะเรียกชื่อสมาชิกสภาฯ เรียงตามตัวอักษร  

    (ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนจนครบจ านวน) 
    บัดนี้การออกเสียงลงคะแนนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอเชิญสมาชิก 
    สภาฯ อย่างน้อย 2 ท่าน มาช่วยในการนับคะแนน  
    (เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น) 
    ผลการนับคะแนน 
    -นายสุชาติ บุญแสง  ได้ 6  คะแนน 
    -นายตวรรษชัย  อินเสนี     ได้ 6  คะแนน 

ซึ่งทั้งสองท่านได้คะแนนเท่ากัน ซึ่งตามระเบียบฯ จะต้องด าเนินการเลือก
ใหม่อีกครั้งผมจะเรียกชื่อตามตัวอักษรเหมือนเดิมครับ (ประธานสภา
ชั่วคราว  เชิญสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนจนครบ) 
บัดนี้การลงคะแนนเสียงครั้งที่ 2  ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผมขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ อย่างน้อย 2 ท่าน  มาช่วยนับคะแนนครับ 

 3 
ประธานสภาชั่วคราว  (การนับคะแนนครั้งที่ 2 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
    ผลการนับคะแนน ครั้งท่ี 2  มีดังนี้ 
    -นายสุชาติ บุญแสง  ได้ 6  คะแนน 
    -นายตวรรษชัย  อินเสนี     ได้ 6  คะแนน 

คะแนนเท่ากันอีกครับ  ซึ่งตามระเบียบฯ  จะต้องใช้วิธีการจับสลากโดยให้
ประธานจัดให้มีการตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานฯ  ที่ประชุมจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อนเมื่อตกลงกันไม่ได้ผมก็
จ าด าเนินการต่อไป 

 
ผลการจับฉลากครั้งที่ 1  -นายสุชาติ บุญแสง  เป็นผู้จับฉลากก่อน 
    -นายตวรรษชัย  อินเสนี   เป็นผู้จับหลัง 
 
ประธานสภาชั่วคราว   เชิญท่านเลขานุการสภาฯ  จัดท าสลากอีกครั้ง  ครั้งที่จะเขียนว่า  
    “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ”  กับ “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ” 
    การจัดท าสลากเสร็จเรียบร้อย 



จัดท าสลากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ  ผมขอเชิญจับสลากตามล าดับได้
ครับ 

 
ผลการจับสลาก    ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาฯ คือ นายสุชาติ  บุญแสง 

ซึ่งตามระเบียบฯ  ให้ด าเนินการแต่งตั้งทันที ผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ 
ชั่วคราว  ด าเนินการจัดท าค าสั่ง เสนอนายอ าเภอกงหรา เพ่ือลงนามต่อไป
ครับ 

 
นายอ าเภอกงหรา  ได้ลงนามในค าสั่งอ าเภอและเสนอให้ประธานสภาชั่วคราวแจ้ง

ค าสั่งอ าเภอกงหรา  ต่อทีประชุมสภาครั้งแรก 
 
ประธานสภาชั่วคราว  ค าสั่งอ าเภอกงหรา ที่ 17/2564  เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

ต าบลสมหวัง   โดยที่ประชุมมีมติเลือกนาย สุชาติ  บุญแสง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสมหวัง  ให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลสมหวัง  
สั่ง ณ วันที่ 5  พฤษภาคม  2564  ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือก
ด้วยครับ 

  ผมก็หมดหน้าที่แล้ว   ก็ขอเชิญนายสุชาติ บุญแสง ท าหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลต าบลสมหวังต่อไปครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายสุชาติ  บุญแสง)  ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้เลือกกระผมท า

หน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลสมหวัง  ต่อไปผมก็ขอด าเนินการตาม
ระเบียบวาระต่อไปเลยครับ 

4 
ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระท่ี 3  ข้อ 3.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบล

สมหวัง 
  เชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรในต าแหน่งรอง

ประธานสภาฯ  เชิญครับ 
 
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ  เรียนประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายวิราย  สงทิพย์ 
 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 
    1.นายชวลิต  พูนนวล 
    2.ส.ต.ท. กัมพล  สุขเอก 



    ผู้รับรองถูกต้อง 
 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่ออีกไม่ครับ เชิญครับ 
 
นายตวรรษชัย  อินเสนี   เรียนประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายกิตติพงษ์  สังเมียน 
 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 
    1.นายพลนฤทธิ์   ทองรุต 
    2.นายสุดใจ  สงทิพย์ 
    ผู้รับรองถูกต้อง 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกไม่ครับ  เมื่อไม่มี ผมก็เชิญ

สมาชิก ลงคะแนน  ซึ่งการลงคะแนนจะใช้วิธีการลงคะแนนเหมือนการ
เลือกประธานสภาฯ  โดยอนุโลม  เชิญสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนซึ่งผมจะ
เรียงตามตัวอักษร  เชิญครับ 

 (ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนจนครบจ านวน) 
 
ประธานสภาฯ  บัดนี้การลงคะแนนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผมก็ขอเชิญสมาชิก

สภาฯ อย่างน้อย 2 ท่าน  มาช่วยนับคะแนน เชิญครับ 
  (การนับคะแนนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ผลการนับคะแนนมี

ดังนี้ 
 -นายวิราย  สงทิพย์  ได้  6  คะแนน 
 -นายกิตติพงษ์   สังเมียน  ได้ 6  คะแนน 
  เมื่อผลคะแนนออกมาเท่ากัน ก็ต้องให้สมาชิกสภาฯ เลือกใหม่อีก

ครั้ง โดยวิธีการลงคะแนนแบบเดิมครับ  
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกลงคะแนน เรียงตามตัวอักษร  เชิญครับ 

 (ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนจนครบจ านวน) 
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ประธานสภาฯ  ผลการนับคะแนน  ครั้งที่ 2 
 -นายวิราย  สงทิพย์  ได้  6  คะแนน 
 -นายกิตติพงษ์   สังเมียน  ได้ 6  คะแนน 
     ผลการนับคะแนนครั้งที่ 2 มีคะแนนเท่ากันอีก 



ตามระเบียบฯ  จะต้องใช้วิธีการจับสลากโดยใช้วิธีด าเนินการเหมือนกับตอน
เลือกประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการชั่วคราวจับสลากครับ 

 
ผลการจับฉลากครั้งที่ 1  -นายกิตติพงษ์   สังเมียน  เป็นผู้จับฉลากก่อน 
    -นายวิราย  สงทิพย์    เป็นผู้จับหลัง 
 
ประธานสภาฯ    เชิญท่านเลขานุการสภาชั่วคราวด าเนินการจัดท าสลากครั้งที่ 2  

ซึ่งครั้งนี้จะเขียนค าว่า “ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาฯ” กับ “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นรองประธานสภาฯ  เชิญจับสลากได้เลยครับ 

 
ผลการจับฉลากครั้งที่ 2   ผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลสมหวัง คือ 
    นายกิตติพงษ์   สังเมียน 
 
ประธานสภาฯ  ผมขอแจ้งการแต่งตั้งต้องมีการน าเสนอให้มีการแต่งตั้งภายใน 7 

วัน  นับแต่วันเลือกผมขอให้เลขานุการสภาชั่วคราวด าเนินการให้งานกิจการ
สภาฯ เสนอรายชื่อให้กับนายนายอ าเภอกงหรา ต่อไปครับ 

 
ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระท่ี 3  ข้อ 3.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบล

สมหวัง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2554 ข้อ 11 ข้อ 13 
และข้อ18   ซึ่งรายละเอียดการเลือกก็ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
แล้วครับ 

  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ  การแต่งตั้งเป็น
เลขานุการสภาฯ  เชิญครับ 

 
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ  เรียนประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายกัมพล สุขเอก 
 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 
    1.นายวิราย  สงทิพย์ 
    2.นายชวลิต  พูนนวล 
    ผู้รับรองถูกต้อง 
 



6 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่ออีกไม่ครับ  มีไม่ครับ  หากไม่มี

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อแล้ว  ตามระเบียบฯ  ข้อ 14  ก าหนดไว้ว่า 
“ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ หนึ่งคน  ให้
ถือผู้นั้นได้รับเลือก” 

  เมื่อมีการเสนอชื่อ นายกัมพล  สุขเอก เพียงชื่อเดียวก็ถือว่าได้รับ
เลือกเป็นเลขานุการสภาฯ  ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

   
ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระท่ี 3  ข้อ 3.4 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาล
ก าหนด และก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกในปีถัดไป 

  สมัยประชุมสมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีก าหนดวันไม่เกินสามสิบวัน แต่
ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาต จากผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 11 (2)  ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่า
จะประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยใน
ปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 

  เชิญสมาชิกน าเสนอครับ 
 

นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ  เรียนประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ      
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม – 4  มิถุนายน พ.ศ. 2564 
สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1-30  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1-30  ตุลาคม    พ.ศ. 2564 
สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1-30  ธันวาคม   พ.ศ. 2564 
และสมัยแรกของปีถัดไป   วันที่  17 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม พ.ศ.2565 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีผมขอผู้รับรอง
จ านวน 2 ท่าน 

 ผู้รับรองถูกต้อง 



  ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ตามท่ีนายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ  เสนอโปรดยกมือ 

 
 
 

7 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง  (ประธานสภาฯ)  
                                           
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 -ไม่มี- 
 
ประธานสภาฯ  ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสมหวังทุกท่านที่ได้เข้า  

ประชุมและพิจารณาเรื่องไปตามระเบียบวาระอย่างเป็นที่เรียบร้อย 
  ผมก็ให้เลขานุการสภาประสานงานกิจการสภาฯ เพื่อจัดท า

ประกาศสมัยประชุมสามัญเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบและแจกให้
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสมหวังต่อไป 

  ผมขอเลิกประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวังครั้งแรก  ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  16.00   น. 
 
 

 

ลงชื่อ       กัมพล  สุขเอก ผู้จดรายงานการประชุม  
                     (นายกัมพล  สุขเอก) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสมหวัง  
 
 

    
ลงชื่อ    สุชาติ  บุญแสง ผู้รับรองรายงานการประชุม  

            (นายสุชาติ  บุญแสง)  
      ประธานสภาเทศบาลต าบลสมหวัง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


