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6. นายวินัย  รุ่งเรืองฤทธิ์  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

7. นายธวัชชัย  ประกอบสมบัติ  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

8. นางสมมติร  พันสิ้ว   หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 9. นางปุณณดา  นิยมไทย  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 10. นางกัญญา  ก้าวสมบัติ  ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 11. นายปิยพันธ์ นันท์ตา   ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

 12. นางสาวสุวพัตร์ ศรบีุรินทร์  ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 13. นายบุญส่ง  มีเดช   หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 14. นางวรรณพร    สมานทอง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 15.  สิบโทศตวรรษ มีเดช        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 16. นางสาวรัตนาภรณ์ ขันแก้ว   เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 17. นายสวัส  ภสริิหิรัญ  ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน 

 18. นายสมเกียรติ งามนลิ   ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 19. นายวสุวิท  ร าเจริญ        ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  

  20.  นายธวัชชัย อินทรศร                พนักงานจ้าง 

  21. นางสาวสมฤดี อยู่นิ่ม   พนักงานจ้าง 

  22. นางสาวอรอนงค์ เด็ดแก้ว         พนักงานจ้าง  

 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐   น. 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาชั่วคราว  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน บัดนี้สมาชิก

    สภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่า

    ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และได้โปรดเป็น

    ประธานในการเปิดการประชุมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งแรก ต่อไป 

             ..........................ท่านผูว่้าราชการจังหวัด จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 

     และขึ้นประจ าที่น่ังประธาน............................. 
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นางนงคราญ  สุคนธสาคร    กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านท้องถิ่นจังหวัด

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาชั่วคราว   ท่านนายอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ท่านนายกเทศมนตรี                               

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางนงคราญ  สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล 

  เมืองเพชรบูรณ์ ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล (ช่ัวคราว) ขออนุญาต    

  ที่ประชุมอ่านประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ใหท้ี่ประชุมสภาได้ทราบ ดังนี้ 

      ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์  

      เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ครั้งแรก 

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครบตามจ านวนแล้ว ตามประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และประกาศคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

อ า ศั ย อ า น า จต า มค ว ามม าต ร า  24  ว ร ร ค สอ ง  แ ห่ ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 

2562 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ ครัง้แรก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด

เพชรบูรณ์    

ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

        กฤษณ์  คงเมอืง 

     ( นายกฤษณ์  คงเมอืง ) 

      ผูว้่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    ล าดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาชั่วคราว  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งแรก 

    พร้อมทั ้งมอบนโยบายแก่ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา         

    เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายกฤษณ์  คงเมือง   เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม        

    ประชุมทุกท่าน 
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      ผมมีความยินดีและรู้สกึเป็นเกียรตอิย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็น 

    ประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ครั้งแรก ในวันนี้                          

    ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ทุก 

    ท่านที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มปีระกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

    เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครบตามจ านวนที่พึงมีตามกฎหมาย ทั้งหมด 18 คน 

    โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทุกท่านได้รับความไว้วางใจจากพี่นอ้งประชาชน 

    เลือกเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้แทนตนเองตามครรลองของระบอบการ                     

    ปกครองแบบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  

    ที่ผ่านมา 

      เทศบาลถือเป็นกลไกที่ส าคัญของประเทศในการบริหารราชการ    

    ส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการจัดบริการสาธารณะ การแก้ไข     

    ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่นับวันจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น          

    ตามล าดับและเป็นองค์กรการพัฒนาของประชาชนอย่างแท้จริง จึงขอให ้   

    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พึงนึกถึงความส าคัญและความ          

    รับผิ ดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ อย่ า งจริ งจั ง  เพราะการกระท า                          

    ทุกอย่างของท่านจะมีผลโดยตรงถึงความทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่                 

    จึงจ าเป็นที่ทุกท่านจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็ม             

    ความสามารถ ด้วยความสุจริต ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ตามหลัก      

    นิตธิรรมและคุณธรรม 

     บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง          

    เพชรบูรณ์ เพื่อท าหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้การ         

    ด าเนินงานของสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           

    และบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในพื้นที่ ขอให้ทุกท่านที่ประชุม             

      ร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบแตค่วามสุขความเจริญ  

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    กร าบ เ รี ย นท่ า น ผู้ ว่ า ร า ชก า ร จั ง ห วั ด เ พ ช รบู รณ์  ดิ ฉั น           

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาชั่วคราว  นางนงคราญ  สุคนธสาคร  ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์                  

    ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล (ช่ัวคราว) เนื่องจากการประชุมสภา       

    เทศบาลครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานสภา                   

    รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา    

    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554                            

    ข้อ 7 วรรคแรก ได้ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้อ 6              

    (คือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวนแล้ว) 
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             เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล      

    และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่น      

    แล้วให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวโดยให้เชิญ     

    สมาชิกสภาท้องถิ่นผูม้ีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น 

    เป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมาก        

    ที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชญิสมาชิกสภาท้องถิ่นผูม้ี 

    อายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น          

    เป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว เพื่อท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุมน า                    

    สมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่า ด้วยองค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิ่นก าหนด และด าเนนิการเลือกประธานสภา ท้องถิ่น” 

     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้ได้แก่         

    นายสุรพล    ชูสกุล อายุ 76 ปี คะ 

     ดังนัน้ ดฉิัน ขอเรยีนเชิญ นายสุรพล  ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งที่ 1 อายุ 76 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมีอายุมากที่สุด       

    และอยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์แหง่นี ้ ท าหน้าที่ประธานสภา 

    เทศบาล (ช่ัวคราว) (ผูม้ีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับคือ นายอร่าม   

    มีเดช อายุ  70 ปี และ นายสนั่น  พรหมประเสรฐิ อายุ 66 ปี) 

นายสุรพล  ชูสกุล  เรียนท่านประธานที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล                        

สมาชิกสภาเทศบาล  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุรพล  ชูสกุล ขออนุญาตสละสิทธิครับ  

    เนื่องจากสุขภาพไม่ดคีรับ 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาเทศบาล ที่มอีายุสูงสุด รองลงมาคือ ท่าน

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาชั่วคราว     อร่าม  มีเดช  อายุ 70 ปี ซึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาล           

    เขต 2 ขออนุญาตกราบเรยีนเชิญท่านอร่าม  มเีดช ค่ะ                    

 

     สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุมากที่สุดประจ าที่น่ังประธานสภา 

 

       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)                

 พ.ศ. 2562 “มาตรา 17 ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้อง

ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษาไว้  และปฏิบัติตามซึ่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่

เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ” จึงขอเรียนเชิญท่านประธานเทศบาล 

(ช่ัวคราว) ได้น ากล่าวค าปฏิญาณตนต่อไป 

 

 



- 6 - 

 

   

นายอร่าม  มีเดช   ครับ กล่าวพร้อมกันนะครับ “ ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง) สมาชิกสภา    

ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว)  เทศบาล ขอปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ   

    แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ     

    ประโยชน์ของท้องถิ่น ”  

  ครับ ขอบคุณครับ 

      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านได้กล่าวค าปฏิญาณตนแล้ว                       

 ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ 

    ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ (ประธาน   

    สภาชั่วคราว) 

นายอร่าม  มีเดช        เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ วันนี้เป็นการประชุมสภาครั้งแรก มีสมาชิกสภา

ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว)  เทศบาล ทั้งหมด 18 คน มาประชุมวันนี ้18 คน ครบองค์ประชุมนะครับ 

 กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 

 

    ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

นายอร่าม  มีเดช        .................(ไม่มี)............................................. 

ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว)   

 

    ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม  

นายอร่าม  มีเดช        .................(ไม่มี)............................................. 

ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว)  

  

    ระเบียบวาระที่  4  เรือ่งที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

นายอร่าม  มีเดช        .................(ไม่มี)............................................. 

ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว) 

 

 ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

นายอร่าม  มีเดช        ครับ ก่อนที่จะด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาล ผมขอเชิญ

ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว)  เลขานุการสภาเทศบาล (ช่ัวคราว) ได้ชี้แจงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ

    การเลือกประธานสภาเทศบาล ขอเชญิครับ 
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นางนงคราญ  สุคนธสาคร    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาชั่วคราว   ในการเลือกประธานสภาเทศบาล นั้น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ก าหนดไว้ว่า 

   “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี

สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น

รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสทิธิ                                

 รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นลงคะแนนเลอืกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ

ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม

ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ

เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้

คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้

คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใชว้ิธีจับสลากเฉพาะผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

     วิธีการเสนอชื่อ และการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความ ในข้อ                    

    39 มาใช้บังคับโดยอนุโลมใหป้ระธานที่ประชุม เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่

    น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้

คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 

หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก

ก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม

จ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 

“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน

ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

  ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา

ท้องถิ่นครั้งแรก ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่

กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ

และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม

สภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 

   ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

  (๒) ส าหรับเทศบาล เมื่อผูว้่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 

  ข้อ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ

แตง่ตัง้เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก 
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       กล่าวโดยสรุปคือ 

 1. สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งสามารถเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ี่ท่าน                                 

          เห็นสมควรเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลได้หนึ่งช่ือ โดยมีสมาชิกสภา   

                                             เทศบาลรับรองอย่างนอ้ย 2 คน และรับรองได้เพียงครั้งเดียว 

 2. การนับคะแนนใหป้ระธานสภาเทศบาลช่ัวคราวเชญิสมาชิกฯ ไม่น้อย  

                                             กว่า 2 คนมาช่วย 

 3. กรณีเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวใหถ้ือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก 

นายอร่าม  มีเดช   ครับ ผมขอเชิญสมาชิกฯ ได้ เสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรเป็ น

ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว)  ประธานสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ขอเชิญครับ 

นางการเกตุ  สังเกตุดี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางการเกตุ  สังเกตุดี ขอเสนอ นายอร่าม  มีเดช 

เป็นประธานสภาเทศบาล 

นายอร่าม  มีเดช       ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว)   1.นายเดชเลศิ  มว่งอ่ า   2.นางบุปผา  ขุนทอง 

   มีผู้รับรองถูกต้องครับ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกหรอืไม่ครับ 

     ..............ไมม่.ี............. 

  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออื่นอีกและมีผู้เสนอเพียงชื่อ

เดียว คอืนายอร่าม  มีเดช   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ

แตง่ตัง้เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก 

มติท่ีประชุม   ดังนั้น จึงถือว่า นายอร่าม  มี เดช เป็นผู้ที่ ได้รับเลือกเป็น

ประธานสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ครับ 

นายอร่าม  มีเดช  ต่อไปผมขอหยุดพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ได้รับ

ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว) เลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ต่อท่านผู้ว่าราชการ

    จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณา แต่งตั้ง นายอร่าม  มีเดช เป็นประธานสภา

    เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ต่อไป ขณะนี้เวลา 10.15 น. ครับ พัก 15 นาที 

    มาประชุมอีกครั้งเวลา 10.30 น. ครับ 

              ........................พักการประชุม 15 นาที........................ 
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 ประธานสภาเทศบาลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และประธานสภาเทศบาลฯ 

ชั่วคราว พ้นจากหน้าที่ (ข้อ 9 และ ข้อ 10 (๒)) 

 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาชั่วคราว  ทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้เลือกประธานสภาเทศบาล 

และท่านผู้ ว่ าราชการจั งหวัด เพชรบูรณ์  ได้ลงนามค าสั่ งแต่ งตั้ ง

ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั้น ดิฉันขออนุญาต

อ่านค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสภาแห่งนี้รับทราบค่ะ ค าสั่ง

จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1264/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

เมืองเพชรบูรณ์ 

  ตามที่ สภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีมติเลือกให้นายอร่าม  มีเดช 

สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์  ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 20 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 9 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงแต่งตั้งให้

นายอร่าม  มีเดช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด ารงต าแหน่ง

ประธานสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ตามมติของสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

  ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป   

   สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

        กฤษณ์  คงเมือง 

               ( นายกฤษณ์  คงเมือง ) 

            ผูว้่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ล าดับต่อไปดิฉัน ขอเรียนเชิญ คุณอร่าม  มีเดช สมาชิกสภา

เทศบาล ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาล ต่อไปค่ะ ขอเรียนเชญิค่ะ 

นายอร่าม  มีเดช   ก่อนอื่นกระผมตอ้งขอขอบคุณท่านผู้วา่ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์                            

ประธานสภาเทศบาล ที่ให้เกียรติมาเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งแรก และต้อง

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจในการท า

หน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี

ที่สุด และขอด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
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 5.2  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

นายอร่าม  มีเดช   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ประธานสภาเทศบาล  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

     “ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่น 

    เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภา 

    ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ” 

     ก่อนที่จะด าเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ผมขอเชิญเลขานุการ 

    สภาเทศบาล ( ช่ัวคราว) ได้ ชี้แจงระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม             

    สภาเทศบาลด้วยครับ 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาชั่วคราว  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2554  

  ข้อ 12 “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8    

(วิธีการเลือกประธานสภา) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้ง

เพียงต าแหนง่ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก  

     กล่าวโดยสรุปคือ 

    1.รองประธานสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ มีได้จ านวน 1 คน 

    2. สมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคนสามารถเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่ท่าน                      

         เห็นสมควรเลือกเป็นรองประธานสภาได้หนึ่งชื่อ โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คน  

        และรับรองได้เพียงครั้งเดียว      

    3. ในการนับคะแนนให้ประธานสภาเทศบาลเชญิสมาชิกอย่างน้อย 2 คน  

        มาช่วยตรวจนับคะแนน 

    4. กรณีเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก 

นายอร่าม  มีเดช      ครับ ผมขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา

ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ขอเชิญครับ เชญิคุณ กิตติศักดิ์  สังเกตุดี 

นายกิตติศักดิ์  สังเกตุดี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรง เกียรติทุ กท่าน กระผมนายกิตติศักดิ์   สั ง เกตุดี  ขอ เสนอ              

นายเดชเลิศ  มว่งอ่ า เป็นรองประธานสภาเทศบาล ครับ 
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นายอร่าม  มีเดช       ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล   1.นายก าพล  โฆษิตานนท์  2.นายคมกริช  ผโลศลิป์ 

   มีผู้รับรองถูกต้องครับ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกหรอืไม่ครับ 

    ..............ไม่มี.............. 

  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก และมีผู้เสนอชื่อเดียว

คือ นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้ง

เพียงต าแหนง่ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก 

มติท่ีประชุม   ดังนั้น จึงถือว่า นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า เป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็น            

รองประธานสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ครับ   

 5.3  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

นายอร่าม  มีเดช   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ประธานสภาเทศบาล  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554                            

     ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่น 

    เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภา 

    ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 

     ดังนั้น ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล (ช่ัวคราว) ได้ชี้แจง         

    ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม สภาเทศบาลด้วยครับ 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาชั่วคราว  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

    ที่ 2) พ.ศ. 2554 

     ข้อ  13 วิ ธี เ ลื อก เลขานุการสภาท้องถิ่ น  ให้ น าความใน                  

    ข้อ 8 (คือการเลือกประธานสภาท้องถิ่น) มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให ้        

    เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง 
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     ข้อ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

    ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

    การแต่งตั้งเพียง ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก 

      ข้อ 18 วรรคแรก ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ               

    ส่วนท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ น หรือสมาชิกสภา               

    ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ 

    ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ตอ่สภาท้องถิ่น  

     กล่าวโดยสรุปคือ 

    1. ก าหนดให้มีเลขานุการสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน 

    2. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาเทศบาล จะต้องเป็นพนักงาน 

        หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือ    

        สมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นนัน้ 

    3. การเสนอชื่อ สมาชิกคนหนึ่งสามารถเสนอชื่อได้หนึ่งชื่อ โดยมีสมาชิก            

        ผูร้ับรองอย่างน้อย 2 คน และรับรองได้เพียงครั้งเดียว 

    4. กรณีเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก 

 นายอร่าม  มีเดช   ขอเชญิสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภา 

ประธานสภาเทศบาล   ท้องถิ่น เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ขอเชญิครับ เชญิคุณนิภา  เจือจาน 

นางนิภา  เจอืจาน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนิภา  เจือจาน ขอเสนอ นางนงคราญ           

    สุคนธสาคร เป็นเลขานกุารสภาเทศบาล ค่ะ 

นายอร่าม  มีเดช       ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล   1.นางสาวเพชรดา  งามนัก  2.นางลัดดา  พรหมเศรณยี์ 

   มีผู้รับรองถูกต้องครับ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกหรอืไม่ครับ 

    ..............ไมม่.ี............. 

  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก และมีผู้เสนอชื่อเดียว

คือ ท่านนงคราญ  สุคนธสาคร 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

แตง่ตัง้เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก 

 

 



- 13 - 

 

มติท่ีประชุม   ดังนัน้ จึงถือว่า นางนงคราญ  สุคนธสาคร เป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็น

เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ครับ 

 5.4  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 และเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

นายอร่าม  มีเดช   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ประธานสภาเทศบาล  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554                            

     ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่น 

    เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธาน       

    ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

     (๒) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย     

    สามัญประจ าปีแตล่ะสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนด  

    กี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี  

    ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

     ดังนัน้ ผมขอเชญิเลขานุการสภา ได้ช้ีแจงระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อที่   

    ประชุมสภาเทศบาลด้วยครับ 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

     มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย สมัยประชุม

    สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาล

    ก าหนด 

     วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน 

    แตถ่้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

    ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

    ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

    ข้อ 21 วรรคแรก การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี      

    ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   

     วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย   

    ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า  

    ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความใน  

    ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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     กล่าวโดยสรุปคือ 

    1. ในหนึง่ปีสภาเทศบาลจะต้องก าหนดสมัยประชุมสามัญสี่สมัย 

    2. สภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ก าหนดวันประชุมของสมัยสามัญ 

        ประจ าปี พ.ศ. 2564 สี่สมัย 

    3. ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

        คือ ปี พ.ศ. 2565 และมีก าหนดกี่วัน  

นายอร่าม  มีเดช  ผมขอหารอืที่ประชุมตามล าดับดังนี้ครับ    

ประธานสภาเทศบาล   1. การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2564 แตล่ะสมัย จะเริ่ม

    เมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน เชญิท่าน นันท์ชญาณ์ฯ ครับ   

นางสาวนันท์ชญาณ์  ไพฑูรย์รังสฤษดิ์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวนันท์ชญาณ์  ไพฑูรย์รังสฤษดิ์          

    ขอเสนอใหก้ าหนดวันเริ่มประชุมของสมัยสามัญ ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

     สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

    เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน 

     สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

    เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 

เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

เป็นตน้ไป มกี าหนด 30 วัน 

นายอร่าม  มีเดช       ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล   1.นายจิณณวัฒน ์ สุขอยู่  2.นายอานนท์  แจม่ศรี 

  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ 

    ..............ไมม่.ี............. 

  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่ามติที่

ประชุมสภา มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มประชุมของสามัญประจ าปี 2564 

ดังนี ้

     สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน  2564 

    เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน 

     สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

    เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน  
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  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 

เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน  ขอได้โปรดยกมอืขึน้ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ..17..เสียง ไม่เห็นชอบ..-..เสียง งดออกเสียง..1..เสียง 

นายอร่าม  มีเดช  ต่อไปเป็น ข้อ 2 การก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี  

ประธานสภาเทศบาล  2565 จะเริ่มเมื่อใดและมีก าหนดกี่วัน เชิญคุณอาดุลย์   แก้วแกมทอง  

นายอาดุลย์  แก้วแกมทอง    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล    ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาดุลย์  แก้วแกมทอง ขอเสนอให้ก าหนดวัน

    เริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 ดังนี้ 

 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2565 เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน  

นายอร่าม  มีเดช       ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล   1.นายสุรพล  ชูสกุล  2.นายอเนก  สิงหค์า 

  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ 

    ..............ไมม่.ี............. 

  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่ามติที่

ประชุมสภา มีมติเห็นชอบให้สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565  

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน ขอได้โปรด

ยกมอืขึน้ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ..17..เสียง ไม่เห็นชอบ..-..เสียง งดออกเสียง..1..เสียง 

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น  ๆ

นายอร่าม  มีเดช     เนื่องด้วยได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มีความ

ประธานสภาเทศบาล  ประสงค์ ขอแถลงน โ ยบายก่ อน เ ข้ า รั บหน้ าที่ ต่ อส ภา เทศบาล               

    ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.  2496     

     แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตรี  

    เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้   

    นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี ้

    ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และ ระเบียบ                      

    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 

    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 10 การแถลงนโยบาย    

 

 



- 16 - 

 

     ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตาม  

    ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น               

    ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเขา้ ระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็น 

    เรื่องด่วน  

     ดังนั้นผมจงึขอนัดประชุมและขอเชิญทุกท่านประชุมสภาเทศบาล สมัย

    สามัญ สมัยที่ 1  ในวันที่  11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 

    ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอย่างอื่น

    เพิ่มเติมหรอืไม่ เชญิท่านเดชเลิศฯ ครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า     เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล    ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ด้เลือกผมเปน็รองประธานสภาฯ 

    ผมจะท าหน้าที่ใหด้ีที่สุด อย่างสุดความสามารถครับ และผมขอชีแ้จงเรื่องหนึ่ง  

    ครับ คอืเมื่อเราเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์แลว้จะต้อง

    แจง้บัญชีทรัพย์สิน กับ ป.ป.ช. และผมได้น าเรียนสอบถามท่านปลัดนงคราญฯ   

    ครับว่า ป.ป.ช. ต้องการขอเอกสารยืนยันที่เราเข้าเป็นสมาชิกฯ และท่านปลัดฯ 

    ได้แนะน าว่า ในการประชุมครั้งถัดไปจะมีเอกสารรายงานการประชุมซึ่งมีชื่อ

    ของพวกเราอยู่ด้วย ให้พวกเราแนบเอกสารนี้พรอ้มกับบัญชทีรัพย์สินแก่ 

    ป.ป.ช. เพื่อยืนยันว่าเราได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

    แล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ   

นายอร่าม  มีเดช     ครับ ขอบคุณท่านเดชเลิศฯ ครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ

    เพิ่มเติมอีกหรอืไม่  

      ..............ไมม่.ี............. 

นายอร่าม  มีเดช     เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม

ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งแรก ในวันนี้ และขอปิดการ

    ประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  11.30   น.  

 

ลงช่ือ      นงคราญ  สุคนธสาคร     ปลัดเทศบาล 

        (นางนงคราญ  สุคนธสาคร)   เลขานุการสภาเทศบาล  

     ลงช่ือ      สิบโทศตวรรษ  มีเดช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

                       (ศตวรรษ  มีเดช)    ผูจ้ดรายงานการประชุม  

 

 

 




