
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

ครั้งแรก/2564 
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นายอนันต์   ตั้งสุวรรณวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
2. นายบัวลอย ศิลาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
3. นายอนุชา นิลวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
4. นายจรัญ ภูมมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
5. นายณรงค์ รักศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
6. นายกิตติภูมิ สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
7. นายประสาน อุปวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
8. นายบรรจง ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
9. น.ส.ทว ี โชคกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 

10. นายสุรินทร์ สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
11. นายสิฐฒิโชค ขุนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
12. นายธานัท จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
13. นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนุชา หอยสังข์ นายอ าเภอท่ามะกา 
2. นายวิวัฒน ์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
3. นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. น.ส.ชลากร อภิญญาณัฐกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
5. น.ส.โชติกา สว่างเมฆ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา     10.30 น. 

    นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลานชั่วคราว  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบแล้วให้
สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม และเริ่มการประชุม 

นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  -ประกาศอ าเภอท่ามะกา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ครั้งแรก 

-ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 แล้ว นั้น 
-อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสอง        
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 และค าสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2022/2564 เรื่อง การมอบ
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน 
สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล   
หนองลาน ครั้งแรก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาน 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
นายอนุชา  หอยสังข์ 
นายอ าเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  -ขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอท่ามะกา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  -เชิญท่านนายอ าเภอท่ามะกาประดับขีด  
    -เชิญท่านนายอ าเภอกล่าวเปิดประชุมสภาฯ และให้โอวาท 
 
 

/นายอนุชา... 
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นายอนุชา  หอยสังข ์  -ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน ทุกท่าน กระผมขอแสดงความ

นายอ าเภอท่ามะกา  ยินดี กับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งจาก     

 ประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาและผ่านการรับรอง 

 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลาย      

 เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุด จากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบล    

 หนองลาน ให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้  

-ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน ที่มีต่อประชาชนบังเกิด   

ขึ้นแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบ

ต่อประชาชน โดยการควบคุมการบริหารงาน ของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไป    

ตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้  การตั้งกระทู้ถาม การตั้ง

คณะกรรมการสามัญ หรือคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 

เพ่ือกระท ากิจการ หรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล  การพิจารณาและลงมติเห็นชอบ ร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติต่างๆ หรือกิจการอ่ืนใด อันเป็น

อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล   

-ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความส าเร็จของการบริหารราชการ

การจัดท าบริการสาธารณะ ของเทศบาลต าบลหนองลาน ที่ตอบสนองความ

ต้องการและปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติ

หน้าที่ ดังนี้ 

๑. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้ง   

ทางตรงและทางอ้อม 

๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหา

ความต้องการของประชาชน 

 

/4.ปฏิบัติ... 
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๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตน โดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัด

แห่งอาณัติมอบหมายใดๆ  

๕. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง

กฎหมายหนักแน่นด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 

-ท้ายนี้  กระผมขอน้อมน าพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระบรม- 

ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาล

ที่ ๙ ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทย เป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิต 

และการท างาน ดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ 

ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพ้ืนฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ 

คือ  สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” 

-กระผมนายอนุชา หอยสังข์ นายอ าเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล    

หนองลาน ครั้งแรก  ณ  บัดนี้ 
 

นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน ซึ่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายนามดังนี ้

 เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่  
1.นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ 
2.นายบัวลอย  ศิลาจันทร์ 
3.นายอนุชา  นิลวงษ ์
4.นายจรัญ  ภูมมาลา 
5.นายณรงค์  รักศรี 
6.นายกิตติภูมิ  สว่างเมฆ 
เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ 
1.นายประสาน  อุปวรรณะ 
2.นายบรรจง  ดาปาน 

/น.ส.ทวี... 
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3.นางสาวทวี  โชคกุญชร 
4.นายสุรินทร์  สามร้อยงาม 
5.นายสิฐฒิโชค  ขุนสงคราม 
6.นายธานัท  จิโรชรภัส 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
14) พ.ศ.2562 มาตรา 24 วรรคสอง บัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง
ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และให้ประชุม
เลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน อ าเภอ   
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามค าสั่งจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 2022/2564 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรีให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ตามมาตรา 24 วรรคสอง   
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลานครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 
7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองลาน ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.
2564 
-เชิญนายบัวลอย  ศิลาจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้มีอายุมากที่สุด ที่อยู่ในที่ประชุม น ากล่าวค า
ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับต าแหน่ง ขอเชิญครับ 

 
นายบัวลอย  ศิลาจันทร์  -สวัสดีครับ ท่านนายอ าเภอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว นายบัวลอย  ศิลาจันทร์ ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ขอน ากล่าว          

ค าปฏิญาณตนก่อนเข้ารับต าแหน่ง 
“ข้าพเจ้า...........(ออกชื่อผู้ปฏิญาณ).........” สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

 หนองลาน ขอปฏิญาณว่า  จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่  
เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

    -ล าดับต่อไป กระผมขอด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการ 
ประชุมครับ 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
    -ไม่มี (เนื่องจากเป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน รองประธานสภา

เทศบาลต าบลหนองลาน และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

 3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

นายบัวลอย  ศิลาจันทร์ -กระผมนายบัวลอย  ศิลาจันทร์  ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว   
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ก่อนการเลือกประธานสภาเทศบาลนั้น กระผมขอเชิญปลัดศักดิ์ชัย      

ภักดีฉนวน เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 

 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน กระผมขอแจ้ง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เกี่ยวกับการเลือก
ประธานสภาฯ โดยสรุปดังนี้ครับ ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง  
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อ
ตัวและชื่อสกุล ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่ 

 เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า
ยังมีผู้ได้รับคะแนนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะ  

/ผู้ได้คะแนน... 
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ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  และข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ     
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

 
นายบัวลอย  ศิลาจันทร์  -ล าดับต่อไป กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้สมควร
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  และขอผู้รับรอง 2   

ท่าน  ขอเชิญครับ 
 
นายประสาน  อุปวรรณะ  -กระผมนายประสาน  อุปวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ เป็นประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 
 
นายสุรินทร์  สามร้อยงาม  -กระผมนายสุรินทร์  สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
 
นายสิฐฒิโชค  ขุนสงคราม  -กระผมนายสิฐฒิโชค  ขุนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
 
นายบัวลอย  ศิลาจันทร์ -มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  กระผมขอรายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

ต่อนายอ าเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  และกระผมขอเชิญผู้ที่ได้รับเลือกท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -กระผมนายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  
ประธานสภาฯ เขต 1 กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน 

ที่ไว้วางใจเลือกกระผม เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน กระผม
จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามค าปฏิญาณ ณ ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้
โดยเคร่งครัดต่อไป  ขอบคุณครับ 

/3.2 การเลือกรอง... 
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 3.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  กระผม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้แจ้งระเบียบเกี่ยวกับการเลือกรอง

ประธานสภาฯ 
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน กระผมขอแจ้ง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เกี่ยวกับการเลือก     
รองประธานสภาฯ โดยสรุปดังนี้ครับ ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา
ท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน 
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ
ตามจ านวนที่ พ่ึ งมี    และข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น        
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ          
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ล าดับต่อไป กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้สมควร
ประธานสภาฯ    ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  และขอผู้รับรอง  

2 ท่าน  ขอเชิญครับ 
 

น.ส.ทวี  โชคกุญชร  -ดิฉัน น.ส.ทวี  โชคกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอนาย 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ประสาน  อุปวรรณะ เป็นรองประธานสภาเทศบาลฯ คะ 
 
นายธานัท  จิโรชรภสั  -กระผมนายนายธานัท  จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
 
นายสิฐฒิโชค  ขุนสงคราม  -กระผมนายสิฐฒิโชค  ขุนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืน เป็นรองประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอรายงานผลการเลือกประธานสภา

เทศบาลต าบลหนองลานต่อนายอ าเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  และกระผมขอเชิญ
ผู้ที่ได้รับเลือกท าหน้าที่รองประธานในที่ประชุม ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม   -รับทราบ 

 
3.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  กระผม 

ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้แจ้งระเบียบเกี่ยวกับการเลือก 
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน กระผมขอแจ้ง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เกี่ยวกับการเลือก     
เลขานุการสภาฯ โดยสรุปดังนี้ครับ ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น และข้อ 14 ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือ
ว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ล าดับต่อไป กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้สมควร
ประธานสภาฯ    ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  และขอผู้รับรอง  

2 ท่าน  ขอเชิญครับ 
 
 
 

/นายอนุชา... 
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นายอนุชา  นิลวงษ ์  -กระผมนายอนุชา  นิลวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน เป็นเลขานุการสภา

เทศบาลต าบลหนองลานครับ 

นายณรงค์  รักศรี  -กระผมนายณรงค์  รักศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1  
 

นายกติติภูมิ  สว่างเมฆ  -กระผมกิตติภูมิ  สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืน เป็นเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ                        เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่อแล้ว เป็นอันว่านายศักดิ์ชัย   
                                         ภักดีฉนวน ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน  ได้รับการแต่งเป็นเลขานุการสภา 
                                         เทศบาลต าบลหนองลาน 

 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 และก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 สมัยแรก 

 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 ตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 ก าหนดให้ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมว่าจะเห็นควร
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 ว่าจะมีกี่สมัย และในแต่ละสมัย
จะก าหนดกี่วัน จึงขอเชิญท่านปลัดเทศบาลแจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน กระผมขอแจ้ง 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     

พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม ดังนี้  ตามมาตรา 24            
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)    
พ.ศ.2562 ได้ก าหนดว่า 

 
/ในปีหนึ่ง... 
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“ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนด
ไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา  ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด” และตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ก าหนดว่า “การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม     
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี” 

 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เป็นผู้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ สามัญ ประจ าปี 2564 สมัยที่ 1 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4  จะเริ่ม

เมื่อใด และการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ 
ประจ าปี 2565 สมัยแรก ว่าจะเริ่มเมื่อใด โดยจะขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
เป็นผู้ เสนอและมีผู้ รับรอง 2 ท่าน แล้วจึงจะขอมติที่ประชุมสภาฯ          
ว่าเห็นชอบหรือไม่ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอได้ครับ 

 

นายอนุชา  นิลวงษ ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอนุชา  นิลวงษ์ สมาชิก- 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 สภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 

สามัญ ประจ าปี 2564 และสมัยสามัญ ประจ าปี 2565 สมัยแรก ดังนี้
ครับ 

 -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 11 
พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 
30 วัน 

 -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ของปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่    
1-30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

 -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ของปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่    
1-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

 
/การประชุม... 
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 -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ของปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่    
1-30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

 -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่     
1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

  

ทีป่ระชุม -มีมติเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -กระผมขอด าเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
และ เชิญท่ านปลัด เทศบาล แจ้ งระเบี ยบและอ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 ข้อ 33 ก าหนดว่า “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
แล้ว ขึ้นอย่างน้องสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น”การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่
ประชุมสภาท้องถิ่น 

 -สภาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตามข้อ 107 โดยที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่น 
ว่าจะให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีจ านวนกี่คน ซึ่งตาม
ระเบียบฯ ข้อ 103 ประกอบข้อ 105 ก าหนดให้คณะกรรมการ มีจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

 
นายธานัท  จิโรชรภัส -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธานัท  จิโรชรภัส 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอนายสุรินทร์   สามร้อยงาม     

สมาชิกสภาฯ  เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
 

/นายบรรจง... 
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นายบรรจง  ดาปาน  -กระผมนายบรรจง  ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  
  
น.ส.ทวี  โชคกุญชร  -ดิฉัน น.ส.ทวี  โชคกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรองคะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

 
นายบรรจง  ดาปาน -เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายบรรจง  ดาปาน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอนายจรัญ  ภูมมาลา สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
 
นายสุรินทร์  สามร้อยงาม  -กระผมนายสุรินทร์  สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ขอรับรองครับ 
 
นายสิฐฒิโชค  ขุนสงคราม  -กระผมนายสิฐฒิโชค  ขุนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
 
นายอนุชา  นิลวงษ ์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายอนุชา  นิลวงษ์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอนายบรรจง  ดาปาน สมาชิกสภาฯ 

เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
นายณรงค์  รักศรี  -กระผมนายณรงค์  รักศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1  
 
นายกิตติภูมิ  สว่างเมฆ  -กระผมกิตติภูมิ  สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ   ตรวจรายงานการประชุม เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ ถ้าไม่มีท่านใด 

เสนอกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรี 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ และนายกเทศมนตรี นั้น กระผมขอเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน พ.ศ.2562 ก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการ

เลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนต่อผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง (28 มีนาคม 
2564) ซึ่งจะครบก าหนดภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

  เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค        
ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี         
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของส านักงานมารับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายจากผู้สมัคร 
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองลาน  

 
 6.2 การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 
  
นายศักดิช์ัย  ภักดีฉนวน -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ 2552 มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา

เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จึงขอมติที่ประชุมก าหนดการประชุมสภาฯ 
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายครับ 

 
/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ส าหรับการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เพ่ือให้นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนั้น ตามระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 4 
 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ก าหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 

1 ของปี 2564 ตั้ งแต่วันที่  11 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2564       
เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ถ้าเช่นนั้น กระผมขอ
ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน ในวันอังคารที่ 11 
พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. และขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 
ประธานสภาฯ กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการ

ประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 
 
 
 
ลงชื่อ      ศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน     ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
            (นายศักด์ชัย  ภักดีฉนวน) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
 
 
  ลงชื่อ   อนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์) 
                                                       ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  
 
 
 

/คณะกรรมการ 
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คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
          ลงชื่อ     จรัญ  ภูมมาลา        ประธานกรรมการ 
     (นายจรัญ  ภูมมาลา) 
 
 
   ลงชื่อ  สุรินทร์  สามร้อยงาม กรรมการ 
            (นายสุรินทร์  สามร้อยงาม) 
 
 
   ลงชื่อ     บรรจง  ดาปาน กรรมการ 
                  (นายบรรจง  ดาปาน) 


