
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ครั้งแรก 
วันจันทร์ที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
.............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายผัน   คงสมคิด   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
2. นายบุญเจือ  ยิ้มแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
3. นางสุคนธ์   สมหวัง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
4. นายสมคิด  ทองศรี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. นายอรุณ  วกกุม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
6. นายธนัท  จันทร์แก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
7. ร.ต.อ.สมพร  สภุเพียร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
8. นายอุทัย  เหมือนทองเส้ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
9. นายปภินวิทย์  เอียดสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. นางจินดา  หนูนุ่มนวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
11. นายศุภชัย  นวลละออง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
12. นายสุภัทร์  เอียดประพาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

ผู้ไม่มาประชุม 

    - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายภูดิศ   ชนะวรรณโณ  นายอ าเภอปากพะยูน 
2. นายสมยศ  จิตเที่ยง   ปลัดอ าเภอปากพะยูน 
3. นายพิสาร  ขาวนวล   ปลัดอ าเภอปากพะยูน 
4. นางสาวสาลี่   แก้วสุข   ท้องถิ่นอ าเภอปากพะยูน 
5. นายจรัญ   จันทร์แก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
6. นายจ านาญ  มากแก้ว   รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
7. พ.อ.กุศล  เพ็ชร์ขวัญ   รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
8. นายปรีชา   มากมณี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
9. นายนิรันดร์  หนูมาก   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
10. นายปลื้ม  เซาะปลอด  ปลัดเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
11. จ.ส.ต.ประยูร  เพ็ชรรัตน ์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
12. นายพงศ์พันธ์  จอมภพ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
13. นางวัชรา  จันทร์ทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
14. นางสาวอารีรัตน์   แก้วกรรมพฤกษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
15. นายสาธิต   รักเกตุ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
16. นางสาวนันทิตา  แสงแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
17. นายนคร   ทองค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. นางสาววรรณา   ขุนเจรญิ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
19. นางสาววรวลัญช์   สุขแสง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
นายปลื้ม   เซาะปลอด   : กราบเรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูน ปลัดอ าเภอปากพะยูน                   
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ท้องถิ่นอ าเภอปากพะยูน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี 
     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปลื้ม เซาะปลอด ปลัดเทศบาล 
                                   ต าบลดอนประดู่ ท าหน้าที่ เป็นเลขานุการชั่วคราว วันนี้เป็นการประชุม   

สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ครั้ งแรก ในวันนี้ ได้รับ เกียรติจาก                  
ท่านภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอ าเภอปากพะยูน ปฏิบัติราชการแทน               
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ครั้งแรกในวันนี้ โอกาสนี้ขอเชิญท่าน
นายอ าเภอปากพะยูน ท่านภูดิศ ชนะวรรณโณ จุด ธูป เทียน บูชาพระ
รัตนตรัยและเข้านั่งประจ าที่ประธาน กราบเรียนเชิญครับ  

 
นายปลื้ม   เซาะปลอด   :  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   มาตรา 24 วรรคสอง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ให้นายอ าเภอหรือ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดให้สมาชิกสภามีการประชุมสภาครั้งแรก  
ภายใน 15 วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกครบตามจ านวนแล้ว  
: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
ต าบลดอนประดู่และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ตามที่ได้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ คณะกรรมการ 
เลือกตั้ งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ งตามมารา 142 แห่ ง 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 จ านวน 12 คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น และ 
คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน ครบตามจ านวน ประกาศ ณ วันที่  
22 เมษายน พ.ศ.2564 
: ประกาศอ าเภอปากพะยูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล                   
ดอนประดู่ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2564 นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24  วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ .ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับ                       
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)                          
พ.ศ.2554 ข้อ 6 ประกอบค าสั่งจังหวัดพัทลุง ที่  628/2564                    
ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติ
ราชการแทน  จึ ง เรี ยกป ระชุ มสภ าเท ศบาลต าบ ลดอนประดู่                 
ครั้งแรกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป            
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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  จึงประกาศให้ทราบ                     
โดยทั่ วกัน  ประกาศ ณ  วันที่  29 เดือน เมษายน พ.ศ .2 564                          
นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอ าเภอปากพะยูน 
: โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอปากพะยูน ท่านภูดิศ ชนะวรรณโณ    
กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ครั้งแรก ขอเรียนเชิญ
ครับ 
 

นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ   : ท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
นายอ าเภอปากพะยูน   ข้าราชการพนักงานเทศบาล ทุกท่าน กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที ่

ได้มาท าหน้าที่เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ครั้งแรกในวันนี้     
และขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ทุกท่าน  
ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้ท่านเป็นตัวแทนในการปฏิบัติ 
หน้าที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ซึ่งคณะกรรมการการ  
เลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  
และตามกฎหมายก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภา 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ ครั้งแรก จึงได้ก าหนดวันประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลดอนประดู่ ครั้งแรก ในวันนี้ 
: การที่ท่านทั้งหลาย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกท่านเข้ามา                 
ท าหน้าที่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ย่อมแสดงให้เห็นได้ชัดว่า ท่านเป็น 
ผู้ที่ได้รับการยอมรับของประชาชนโดยฉันทามติผ่านการเลือกตั้งเป็น 
ตัวแทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นที่คาดหวังอย่าง
แน่นอนว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน จะสามารถพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสร้างประโยชน์ต่อเทศบาล  
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการด าเนินงานของสภาแห่งนี้ คงจะได้รับ 
ความร่วมมือ ร่วมใจ ตลอดจนความสามัคคีของท่านสมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ และฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
ที่จะร่วมประสานความคิด ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ เพ่ือแก้ปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน โดยยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและ
ระเบียบ ตลอดจนประโยชน์ของเทศบาลต าบลดอนประดู่  และ 
ประชาชนเป็นส าคัญที่สุด ให้ปัญหาความเดือดร้อนบรรเทาเบาบางลง 
และพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ให้เจริญยิ่งขึ้น สมเจตนารมณ์ของ 
ประชาชนในเทศบาลต าบลดอนประดู่ ส าหรับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหานั้น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนั้น ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และระเบียบ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย น าปัญหาพิจารณา  
ร่วมกันและด าเนินการแก้ไขให้ลุล่วง ซึ่งเทศบาลมีทั้งงบประมาณ 
บุคลากร และเครื่องมือที่สามารถด าเนินการได้โดยทันที หรือประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นหรือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนได้ ฉะนั้น การพัฒนาและแก้ไขปัญหาขอให้ใช้งบประมาณ
อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเทศบาลมักจะถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ และปัจจุบันนี้มีหน่วยงานตรวจสอบหลาย



หน่วยงาน จึงขอให้ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบและผลประโยชน์ที่
เทศบาลและประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ การท างานต้องโปร่งใส 
ชัดเจน ตรวจสอบได้  สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  จึงมีหน้าที่
ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความเห็นชอบ และตรวจสอบตามกระบวนการ
ของกฎหมายและระเบียบก าหนด ส าหรับการด าเนินชีวิต ในฐานะที่
ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลท่านต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่
ประชาชน มีจริยธรรม ไม่ประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์และต าแหน่งของ
ท่านซึ่งได้รับเกียรติจากสังคมอยู่แล้ว ก็ขอให้ท่านน าแนวทางตาม
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และรัชกาล
ที่ 10 มาถือปฏิบัติ ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง 

 
นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ   : บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
นายอ าเภอปากพะยูน   ดอนประดู่ ครั้งแรก ณ บัดนี้  
 
นายปลื้ม   เซาะปลอด   :  ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอปากพะยูนเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรตมิา 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   เป็นประธานเปิดประชุมสภาในวันนี้  โอกาสนี้เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนประดู่             
ขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอมอบช่อดอกไม้เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ                 
ขอเชิญครับ 
: ล าดับต่อไปผมขออนุญาตด าเนินการตามวาระการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลดอนประดู่ ครั้งแรก 
: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2พ.ศ. 2554 ข้อ 7 ก าหนด
ว่าในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวหากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุดไม่
รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุ
มากที่สุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น  
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม                
น าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดและด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
: จากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
ปรากฏว่า นายผัน คงสมคิด สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็น
ผู้มีอายุสูงสุด คือ อายุ 65 ปี จึงขอเชิญนายผัน คงสมคิด ขึ้นท าหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ชั่วคราวครับและด าเนินตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
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นายผัน  คงสมคิด   : เรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูน ท่านปลัดอ าเภอ ท่านท้องถิ่นอ าเภอ  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ปากพะยูน นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   

ต าบ ลดอน ป ระดู่   แล ะท่ าน ผู้ มี เกี ย รติ ที่ อ ยู่ ในห้ อ งป ระชุ ม นี้                        
ก่อนจะด าเนินการประชุมต่อไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบล                    
ดอนประดู่ กล่าวค าปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ในที่ประชุมสภา 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
 

นายผัน  คงสมคิด   : ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ยืนขึ้น พร้อมกล่าว  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า  ดังนี้  “ ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ)   

ขอปฏิญาณว่า จะรักษ าไว้และปฏิ บั ติ ต ามซึ่ งรั ฐธรรมนูญ แห่ ง   
ราชอาณาจักรไทย ทั้ งจะซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์                  
ของท้องถิ่น”   

 
นายผัน   คงสมคิด   : ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ประธานสภาฯ ชั่วคราว     - ไม่มี –    
  
นายผัน   คงสมคิด   : ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม      
ประธานสภาฯ ชั่วคราว     - ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก-    

 
นายผัน   คงสมคิด   : ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา   
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ขอเชิญเลขานุการ  

สภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ  
 
นายปลื้ม  เซาะปลอด : การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเตมิถึง  

(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็น 
ควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือก
ใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ                
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
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นายปลื้ม  เซาะปลอด  : วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39                  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ 

น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีการจับสลากตามวรรคหนึ่งให้
ประธานสภาที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน
เสียก่อนว่าจะให้ผู้ ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตร
สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับ  
: คะแนนสู งสุ ด เท่ ากัน  โดย เขียนข้อความว่ า “ได้ รับ เลื อกเป็ น 
ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้ 
รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”   
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ  
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง  
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   

 

นายผัน  คงสมคิด   : ตามที่ท่านเลขานุการสภา ฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ต่อไปเป็น  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ขั้นตอนการเลือกประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ  

ชื่อผู้ที่เห็นควรให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล โดยท่านสมาชิก 
สภาฯ แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาฯหนึ่งคน และต้องมีสมาชิก 
สภาฯ รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อครับ  
 

นางสุคนธ์  สมหวัง   : กราบเรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูนและคณะ นายกเทศมนตรีต าบล  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ดอนประดู่   ท่ านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุ กท่ าน                            

ดิฉันนางสุคนธ์ สมหวัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  เขต 1                  
ขอเสนอ นายผัน  คงสมคิด  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ค่ะ 
ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

 

นายธนัท  จันทร์แก้ว   : กราบเรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูนและคณะ นายกเทศมนตรีต าบล                       
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ดอนประดู่ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายธนัท จันทร์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  เขต 1                        
ขอรับรอง นายผัน คงสมคิด   เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  

 

นายอรุณ  วกกุม    : กราบเรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูนและคณะ นายกเทศมนตรีต าบล                   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ดอนประดู่ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายอรุณ  วกกุม  สมาชิ กสภ าเทศบาลต าบลดอนป ระดู่  เขต 1                                
ขอรับรอง นายผัน คงสมคิด   เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  
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นายผัน  คงสมคิด   : ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอรายชื่อและมีผู้รับรอง 2 ท่าน
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ถูกต้องแล้ว 

: มีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี กรณีมีการ
เสนอชื่อคนเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้น การ
เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ในการประชุมครั้งนี้ ถือว่า    
นายผัน  คงสมคิด เป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
เทศบาลต าบลดอนประดู่ และจะได้รายงานผลการเลือกประธานสภา
เทศบาลต่อนายอ าเภอปากพะยูนต่อไป กระผมจึงขอพักการประชุม                      
5 นาที เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น าเอกสารเสนอท่านนายอ าเภอปากพะยูน 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงนามในประกาศแต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ต่อไป 

 
นายปลื้ม  เซาะปลอด   : เมื่อประธานได้รับการแต่งตั้งแล้วถือว่าประธานสภาชั่วคราวพ้นจาก
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ต าแหน่ง ให้เชิญประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ท าหน้าที่ประธาน 

ในที่ประชุมนั้นต่อไป (ตามมาตรา 20 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 9 และข้อ 10  
จึงขอเชิญ นายผัน คงสมคิด มาท าหน้าที่ประธานสภา ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายผัน คงสมคิด    : 3.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ขอเชิญเลขานุการ                  
ประธานสภาฯ    สภาชั่วคราวชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
นายปลื้ม  เซาะปลอด   :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภา ชั่วคราว   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 12 วิธีการเลือก 

รองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ
ตามจ านวนที่ พึงมี  (ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล               
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้    
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สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง                       
โดย วิธีการเลือกรองประธานสภาฯ เหมือนกับการเลือกประธานสภาฯ 

 

นายผัน คงสมคิด    : ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ต่อไปเป็นขั้นตอน
ประธานสภาฯ    การเลือกรองประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้
     ที่เห็นควรให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล โดยท่านสมาชิกสภาฯ  

แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาฯหนึ่งคน และต้องมีสมาชิกสภาฯ 
รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อครับ 

 
ร.ต.อ.สมพร  สุภเพียร   : กราบเรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูนและคณะ นายกเทศมนตรีต าบล                      
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดอนประดู่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม                 

ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ เขต 2                   
ขอเสนอ นายอุทัย เหมือนทองเส้ง  เป็นรองประธานสภาเทศบาล      
ต าบลดอนประดู ่ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
นายศุภชัย  นวลละออง   : กราบเรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูนและคณะ นายกเทศบาลต าบล  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดอนประดู่  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม                     

นายศุภชัย นวลละออง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ เขต 2     
ขอรับรอง นายอุทัย เหมือนทองเส้ง   เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ต าบลดอนประดู่  

 

นางจินดา หนูนุ่มนวล   : กราบเรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูนและคณะ นายกเทศมนตรีต าบล  
สมาชิกสภาฯ เขต 2   ดอนประดู่ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน                         

นางจินดา หนูนุ่มนวล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ เขต 2                   
ขอรับรอง นายอุทัย เหมือนทองเส้ง  เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ต าบลดอนประดู่   

 

นายผัน  คงสมคิด   : ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอรายชื่อและมีผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาฯ    ถูกต้องแล้ว  

: มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี 
กรณี มีการเสนอชื่ อคนเดียว ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย                      
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น                       
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  
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ดั งนั้ น  ก าร เลื อกรองป ระธานสภ าเทศบ าลต าบลดอนประดู่                      
ในการประชุมครั้งนี้ ถือว่า  นายอุทัย  เหมือนทองเส้ง เป็นผู้ได้รับเลือก
ให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ และจะได้
รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลต่อนายอ าเภอปากพะยูน
ต่อไป กระผม ขอให้ เจ้าหน้าที่น าเอกสารเสนอท่านนายอ าเภอ               
ปากพะยูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงนามใน
ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ต่อไป 
 

นายผัน  คงสมคิด   : 3.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ    เลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 

นายปลื้ม  เซาะปลอด   : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 ข้อ 11  เมื่อมีประธานสภา 

แล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น 
ข้อ 13  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว 
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น คนหนึ่ง เป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

 

นายผัน  คงสมคิด   : ตามที่ท่านเลขานุการสภา ฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ต่อไปเป็น
ประธานสภาฯ    ขั้นตอนการเลือกเลขานุการสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ 

ผู้ที่เห็นควรให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ โดยท่านสมาชิกสภาฯ แต่
ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาฯหนึ่งคน และต้องมีสมาชิกสภาฯ 
รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อครับ 

 

นายสมคิด  ทองศรี   : กราบเรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูนและคณะ นายกเทศมนตรีต าบล  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ดอนประดู่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายสมคิด ทองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ เขต 1      
ขอเสนอ นายธนัท จันทร์แก้ว  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล                     
ดอนประดู่ ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  



-11- 
 

นายบุญเจือ  ยิ้มแก้ว   : กราบเรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูนและคณะ นายกเทศบาลต าบล  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ดอนประดู่ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ เขต 1                  
ขอรับรอง นายธนัท จันทร์แก้ว  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

 

นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ  : กราบเรียนท่านนายอ าเภอปากพะยูนและคณะ นายกเทศบาลต าบล  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดอนประดู่ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ เขต 2 
ขอรับรอง นายธนัท จันทร์แก้ว  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  

 

นายผัน  คงสมคิด   : ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอรายชื่อและมีผู้รับรอง 2 ท่าน  
ประธานสภาฯ    ถูกต้องแล้ว  
 
นายผัน  คงสมคิด   : มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี 
ประธานสภาฯ    กรณีมีการเสนอชื่อคนเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่)  
พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้น การ
เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ในการประชุมครั้งนี้ ถือว่า  
นายธนัท  จันทร์แก้ว เป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลดอนประดู่ และเลขานุการฯชั่วคราวพ้นจากต าแหน่งแล้ว
ให้เลขานุการฯ ที่ได้รับคัดเลือกท าหน้าที่แทน ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลดอนประดู่ นายธนัท จันทร์แก้ว มาท าหน้าที่ ครับ 

 
นายผัน  คงสมคิด   : 3.4 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64  
ประธานสภาฯ    และก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี ๒๕65 ขอเชิญเลขานุการสภา  

ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 
นายธนัท  จันทร์แก้ว   : พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาฯ    มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก   

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนดสมัย 
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย 
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
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แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภา
ท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการ
สภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับ
การประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
(2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่
วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
ปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

 
นายผัน  คงสมคิด : ตามท่ีท่านเลขานุการสภา ฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ผมขอ 
ประธานสภาฯ อนุญาตเสนอร่างสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

สมัยที่ 1 เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564 
สมัยที่ 2 เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 7 กันยายน 2564 
สมัยที่ 3 เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 24 ตุลาคม 2564 
สมัยที่ 4 เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 
สมัยแรกของปี 2565 เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2565  
ท่านสมาชิกสภาฯ มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญอภิปรายครับ 

 
ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร   : ตามท่ีท่านประธานสภา ได้เสนอร่างสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   ไม่ทราบว่าได้มีเอกสารแจกให้สมาชิกสภาในวันนี้หรือไม่ 
 
นายผัน  คงสมคิด   : ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสภา เป็นผู้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบ ซึ่งเอกสารจะ
ประธานสภาฯ    แจกให้ในคราวหลัง 
 
นายปลื้ม  เซาะปลอด   : ตามที่ท่านประธานสภาเทศบาล ได้แจ้งร่างสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ปลัดเทศบาลฯ    พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะแจก 

ให้สมาชิกสภาฯ ในครั้งต่อไป 
 
นายผัน  คงสมคิด    : มีท่านสมาชิกท่านใด จะเสนอความคิดเห็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี 
ประธานสภาฯ    ขอให้สมาชิกสภาฯ ลงมติที่ประชุม  

: สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ (เห็นชอบ 11 เสียง) 
: สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 
: สมาชิกสภาฯ ท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือ (งดออกเสียง 1 เสียง) 
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มติที่ประชุม    : เห็นชอบ 11 เสียง ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้  

สมัยท่ี 1 เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564  
สมัยท่ี 2 เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 7 กันยายน 2564  
สมัยท่ี 3 เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 24 ตุลาคม  2564  
สมัยท่ี 4 เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 
สมัยแรกของปี 2565 เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2565 

  

นายผัน  คงสมคิด   : ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ    : สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะน าเสนอท่ีประชุมบ้างหรือไม่ ขอเชิญครับ  
 

นายบุญเจือ  ยิ้มแก้ว   : เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภา นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ และ
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลดอนประดู่ เขต 1 กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา
เทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนประดู่ ทุกท่าน ที่จะได้
ร่วมงาน ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนงานของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
ให้เจริญก้าวหน้า แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชานในเขตเทศบาล
ต าบลดอนประดู่ต่อไป 

 

นายปลื้ม  เซาะปลอด   : เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ปลัดเทศบาลฯ    คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากวันนี้เป็นการ  

ประชุมสมัยแรก ซึ่งได้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือเป็นการ 
เตรียมการจัดท าบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้ถูกต้อง 
กฎหมาย จึงขอให้ท่านเตรียมรูปถ่ายชุดเครื่องแบบพิธีการ ปกติขาว 
ขนาด 2.5 * 3 ซ.ม. (1 นิ้ว) พร้อมแบบฟอร์มรับรองกรุ๊ปเลือด จึงแจ้ง 
ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือที่จะได้ด าเนินการได้รวดเร็วขึ้น ขอบคุณครับ  
: ในส่วนของงานกิจการสภา หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในวันอังคาร                 
ที่ 11 พฤษภาคม 2564 จะมีการประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของ
ผู้บริหาร 

 

นายผัน  คงสมคิด   : สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะน าเสนอท่ีประชุมบ้างหรือไม่ หากไม่มี 
ประธานสภาฯ : กระผม นายผัน คงสมคิด ประธานสภาเทศบาลฯ นายอุทัย เหมือนทองเส้ง 

รองประธานสภาฯ และ นายธนัท  จันทร์แก้ว เลขานุการสภาฯ 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ ให้ เกียรติเสนอชื่ อและรับรอง                   
ให้กระผม ทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ข้าพเจ้าทั้ง 3 คน จะยึดหลัก
ตามค าปฏิญาณตน ให้ดีที่สุด 
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: หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อภิปรายอีก กระผมขอขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้และท าให้การประชุมใน
คราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี  

 

นายผัน  คงสมคิด   : ในเร็วนี้จะต้องมีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรกเพ่ือให้
ประธานสภาฯ    ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับต าแหน่ง ส่วนจะเป็นเมื่อใดนั้น   

ทางเลขานุการจะท าหนังสือนัดประชุม ต่อไป  
กระผมขอปิดการประชุมและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

เลิกประชุมเวลา 14.45 น.   

 
   ลงชื่อ            ธนัท จันทร์แก้ว      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   

                      ( นายธนัท   จันทร์แก้ว)  
                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู ่   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ   
 
 

                       ลงชื่อ             บุญเจือ ยิ้มแก้ว        ประธานกรรมการ      
                                                           (นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว)    
              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 

ลงชื่อ        ร.ต.อ. สมพร สุภเพียร      กรรมการ    
                                                                 (สมพร สุภเพียร)  
              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 

    ลงชื่อ               สุคนธ์ สมหวัง         กรรมการและเลขานุการ  
                                                             (นางสุคนธ์ สมหวัง)  
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่      
 

สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุม สภาเทศบาล                   
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
 

                                    
                                          ลงชื่อ         ผัน คงสมคิด                                 

                                                       (นายผัน   คงสมคิด) 
                                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 


