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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2564 
     วันจันทร์ที่  23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น. 

    ณ  อาคารสโมสรเทศบาลเมืองจอมพล 
       ----------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. นายส าราญ จันทวงค ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 2. นายสมพร หลิมบุญงาม รองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 3. นายสุรินทร์ จันทวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 4. นายวรพงศ์ แจ้งขัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 5. นายชูศักดิ์ ตีกะพ้ี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 6. นายภุชงค์ ไทรเล็กทิม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 7. นายวัชระ พวงสุมาลี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 8. นางสาววิภาดา บัวบุญเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 9. นายสมประสงค์ จันทร์จรูญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล   
 10. นายสายชล ปิ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 11. นางสาวภาณี ฟักเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 12. นางสาวกรรณิการ์ ฉิมมะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 13. นางกนกวรรณ บุญเชิด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 14. นางสาวสมจิตร์ จันทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 15. นางสุนทรี จันทนะโสตถิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 16. นายธงชัย วงค์สรประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 17. นายพยุง ประจวบวัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 18. นายบุญมาก ทองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
  
ผู้ไม่มาประชุม  
 -ไม่มี- 

ผู้เข้าเข้าร่วมประชุม 
 1. นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 2. นางมุ้ย เทียมผูก รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 3. นายอภิชิต ศรัทธาผล รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 4. นายพล จันทรชิต รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 5. นายวิรัตน์ พ่ึงโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 6. จ่าเอกสมชาย เพ่งสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 7. นางอุบล ค าภูแสน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 8. นายปัศจิกรณ์ นวนนาง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9. นางสาวจุฑารัตน์ ใจแสง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
   10. นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   11. นางสาวรติกร ศรัทธาผล นักวิชาการศึกษา  
 12. นางกิ่งกนก   ปุญญมาโนชญ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
วันจันทร์ที ่ 23  เดือน  สิงหาคม  2564  เวลา  09.30  น. 

ณ  อาคารสโมสรเทศบาลเมืองจอมพล 
------------------------ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม่มี-  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ.2564  
เมื่อวันจันทร์ที่  9  สิงหาคม  2564  

ระเบียบวาระท่ี   3 กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่     

    5.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     วาระท่ี 2  วาระที่ 3 
  -มติที่ประชุม........................................  

  5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)  

  -มติที่ประชุม........................................ 
 5.3 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดงบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    (กองช่าง) 

  -มติที่ประชุม........................................ 
  5.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอเสนอการท ากิจการนอกเขตเทศบาล  
  -มติที่ประชุม........................................ 

ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)    
------------------------ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน   ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ครบองค์ประชุมแล้ว 
ปลัดเทศบาล ในล าดับต่อไป  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ 
เลขานุการสภาฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 (ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  เชิญทุกท่านนั่งครับ เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองจอมพล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2564   ณ  บัดนี้ครับ     

มาเข้าระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มีครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล              
                                      -รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  พ.ศ.

2564  เมื่อวันจันทร์ที่  9  สิงหาคม  2564  
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ตรวจรายงานการประชุมและขอแก้ไขไดค้รับมีผู้ใดจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม 
ปลัดเทศบาล นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ลงนามในเอกสาร การประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่  9  สิงหาคม 2564   มี 
 จ านวนทั้งสิ้น  19  หน้า  ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการ 
 ประชุม  หากท่านใดมีข้อแก้ไข หรือมีข้อผิดพลาดในรายงานการประชุม ก็ขออนุญาตท่านสมาชิก 
 สภาฯได้เสนอแก้ไขในที่ประชุมต่อไปครับ  
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ตรวจรายงานการประชุมและขอแก้ไขไดค้รับ มีท่านใดจะขอแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ เชิญครับ  ไม่มีแล้วนะครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขรายงานการ

ประชุมสภาฯแล้ว  ผมขอมติทีป่ระชุมด้วยครับ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 
9  สิงหาคม 2564   โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯ รับรอง  18  ท่าน  
ปลัดเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2564  ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9  สิงหาคม 2564  ทั้งสิ้น 18 ท่าน นะครับ  
          ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล    
นายส าราญ  จันทวงค์ กระทู้ถามจากท่านสมาชิกสภาฯ ไม่มีนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
นายส าราญ  จันทวงค์ ไม่มีครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
      วาระท่ี 2  วาระที่ 3 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   รายงานต่อสภาฯ ครับ 
นายวัชระ  พวงสุมาลี เรียนประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายวัชระ  
สมาชิกสภาเทศบาล พวงสุมาลี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เขต 2   
 
 

รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  

ของเทศบาลเมืองจอมพล 
....................................... 

 

เรื่อง รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  

  ตามที่เทศบาลเมืองจอมพล ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2564  เมื่อวันจันทร์ที่  9  สิงหาคม 2564   โดยในการประชุม นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  ของเทศบาลเมืองจอมพล  ให้สภาเทศบาลเมืองจอมพลได้พิจารณาในวาระที่ 1  
รับหลักการ   ซึ่งสภาเทศบาลเมืองจอมพล  ได้มีมติให้มีระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติมีระยะเวลารับค าแปรญัตติมี
ก าหนด  3  วัน  ในวันเวลาราชการ  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  10 – 11  สิงหาคม 2564   และวันที่  13  สิงหาคม  2564    
นั้น   

  วันจันทร์ที่  9  สิงหาคม 2564   เวลา   13.00   น.   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล  ได้นัด
ประชุมครั้งแรก  เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ  109   โดยที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก  นายสุรินทร์   จันทวงษ์     
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  และมีมติเลือก นายวัชระ          
พวงสุมาลี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

  ต่อจากนั้นระหว่างวันที่ 10 – 11  สิงหาคม 2564    และวันที่  13  สิงหาคม 2564   ในวันเวลา
ราชการ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้มาปฏิบัติหน้าที่แปรญัตติ ตามวันเวลาที่สภาเทศบาลเมืองจอมพล
ก าหนด     

  เมื่อครบก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติแล้วในช่วงระหว่างวันที่  10 – 11  สิงหาคม  2564  และ
วันที่  13  สิงหาคม 2564    เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จึงได้สรุปการพิจารณาค าแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  ดังนี้  
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ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2564    และวันที่  13  สิงหาคม  2564   เวลา   08.30   น. 

  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  มาครบองค์ประชุม  นายสุริทร์  จันทวงษ์  ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เปิดประชุมคณะกรรมการร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันร่วมประชุมพิจารณาร่าง     
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปด้วย   และรอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
ที่จะมายื่นแบบขอเสนอค าแปรญัตติ  จนถึงเวลา  16.30  น.   ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลท่านใด    
มายื่นแบบขอเสนอค าแปรญัตติ  นายสุรินทร์  จันทวงษ์   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  จึงเสนอให้ปิด
การประชุม 

  บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้พิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  เสร็จเรียบร้อย  จึงขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   
มาน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  ข้อ 50    โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 
( นายสุรินทร์     จันทวงษ์ ) 

                                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
         ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

 
 
 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านสท.วัชระ  พวงสุมาลี  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ 
ประธานสภาเทศบาล รายงานต่อสภาฯให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบกันนะครับ  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ. 2565   ได้รายงานต่อสภาเทศบาล
เรียบร้อยแล้ว  การพิจารณาในวาระที่ 2 ได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์   
ให้คงไว้ตามร่างเดิม  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3    ไม่มีการอภิปราย เป็นการลงมติ 
ว่าจะให้ตราร่างเทศบัญญัติหรือไม่   ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีมติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  และเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้   โปรดยกมือครับ   

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  สมาชิกฯ  ยกมือลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ปลัดเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ. 2565     ทั้งหมด  18   เสียง 
เลขานุการสภาฯ   

นายส าราญ  จันทวงค์  สมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  18  เสียง  เป็นเอกฉันท์นะครับ  ต่อไปเป็น 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติข้อที่  5.2   ครับ 
 
 
 
  
   
 



 6 
 
  5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) 
นายส าราญ  จันทวงค์ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  3  รายการ เป็นเงิน 
86,460.-  บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

รายการที่ 1  จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 20 ตัวๆละ963 บาท เป็นเงิน 19 ,260.- บาท       
(หนึ่งหม่ืนเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว  จ านวน  20  ตัวๆละ 963 บาท     เป็น

เงิน 19,260 บาท  ตามแบบท่ีจ าหน่ายทั่วไปโดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  เนื่องจากไมป่รากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

โอนลดจาก 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย     รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และ นอกราชอาณาจักร งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ 200,000.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน 
64,356.- บาท จ านวนเงินที่โอนลด 19,260.- บาท งบประมาณหลังโอน 45,096.- บาท 
  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

รายการที่  2   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู    จ านวน 1 เครื่องๆละ 
เป็นเงิน 27,400.- บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู 

จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ 27,4๐๐ บาท  
๑) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 15,๐๐๐ บีทียู  
๒) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
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๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
 ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน

จากโรงงานเดียวกัน  
๕) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อ

เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  
๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไป

กลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร  
๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)  ชนิดติดผนัง  

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท  
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 
 

โอนลดจาก 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย       รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และ นอกราชอาณาจักร งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ 200,000.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน 
45,096.- บาท จ านวนเงินที่โอนลด 27,400.- บาท งบประมาณหลังโอน 17,696.- บาท 

 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

รายการที่  3   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู    จ านวน 1 เครื่องๆละ 
เป็นเงิน 39,800.- บาท (สามหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 

จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ 39,8๐๐ บาท  
๑) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,๐๐๐ บีทียู  
๒) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
 ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน

จากโรงงานเดียวกัน  
๕) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อ

เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  
๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไป

กลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร  
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๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)  ชนิดติด

ผนัง  ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท  
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 
 

โอนลดจาก 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง  
งบประมาณท่ีอนุมัติตามข้อบัญญัติ 271,200.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน 100,700.- บาท จ านวนเงินที่โอน
ลด 39,800.- บาท งบประมาณหลังโอน 60,900.- บาท 

 
เหตุผล 

 

ส านักปลัดเทศบาลได้ขออนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดังนี้  

ส านักปลัดเทศบาลเมืองจอมพล ได้ตรวจสอบการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดหาครุภัณฑ์ หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน พบว่าเข้าลักษณะการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่งก าหนดว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
ส านักงาน , (ส านักปลัด) ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมครับ   ท่านสมาชิกฯ

ท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือขึ้นครับ   

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  18  เสียงครับ   
ปลัดเทศบาล    
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 18 เสียงนะครับ  เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล กับญัตติ เรื่อง        
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(ส านักปลัดเทศบาล)   ด้วยเสียง  18  เสียง   ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.3  ครับ 
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  5.3 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    (กองช่าง) 

นายส าราญ  จันทวงค์ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
  ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดตามญัตติ ดังนี้ 

๑. ต้นเรื่อง   
 ตามที่ เทศบาลเมืองจอมพล ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนของ 
กองช่าง เทศบาลเมืองจอมพล ซึ่งได้เบิกจ่ายไปบางรายการแล้ว แต่บางรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒๘,๐๐๐.- บาท  (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพ่ือน า
งบประมาณฯ ดังกล่าว ไปบริหารจัดการในรายการอ่ืนๆ ต่อไป 

๒. ข้อเท็จจริง 

 กองช่างเทศบาลเมืองจอมพล มีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.๒๕๖๔ 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการงบประมาณในงบด าเนินงาน  ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
ต่อการปฏิบัติงานในองค์กร ต่อไป โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 
 โอนเพิ่ม  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ต าบลจอมบึง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒๘,๐๐๐ .- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ต าบลจอมบึง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ล าดับที่ ๘๙ หน้าที่ ๑๖๐) โดยมีรายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณฯ ที่แนบ 
 โอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน ๔ 
อัตรา ได้แก่ ๑) ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน ๑ อัตรา ๒) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง จ านวน ๑ อัตรา ๓) เจ้าพนักงานธุรการ 
จ านวน ๑ อัตรา ๔) นายช่างโยธา จ านวน ๑ อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว 
๑๓๘  ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบอนุมัติ จ านวน ๑,๓๖๑,๒๘๐.- บาท ปัจจุบันคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๑๖๔,๕๔๐.- บาท โอนลด
ครั้งนี้ จ านวน ๒๘,๐๐๐.- บาท เหลืองบประมาณหลังโอน จ านวนทั้งสิ้น ๑๓๖,๕๔๐.- บาท 
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๓. ข้อกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

๔. ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ ของราชการ เห็นควรอนุมัติให้โอน
งบประมาณ 

๕. ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมครับ   ท่านสมาชิกฯ

ท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดงบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โปรดยกมือขึ้นครับ   

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  18  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ   
ปลัดเทศบาล    
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 18 เสียงนะครับ  เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล กับญัตติ เรื่อง        
ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
ด้วยเสียง  18  เสียง   ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.4  ครับ 

  5.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอเสนอการท ากิจการนอกเขตเทศบาล 

นายส าราญ  จันทวงค์ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
  ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอการท ากิจการนอกเขตเทศบาล โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 

 เพ่ือขอความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองจอมพล เรื่องการท ากิจการนอกเขตเทศบาล กรณีประปาหมู่ 3 
บ้านเขากลางตลาด  ตามนัย มาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.
2562  

 
เหตุผล 

 โดยที่เทศบาลต าบลจอมบึง ได้มีหนังสือ ถึงเทศบาลเมืองจอมพล ที่ รบ 52502/849 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่าง เทศบาลต าบลจอมบึง กับเทศบาลเมืองจอมพล ได้ตรวจสอบพบสิ่งปลูก
สร้างและเครื่องออกก าลังกายซึ่งเป็นของเทศบาลเมืองจอมพล     
 ใจความสรุปได้ว่า จากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง ได้ยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลเมืองจอม
พล เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563  ซึ่งการยกฐานะเป็นเทศบาลนั้น ต้องมีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน และหลังจากมี
การก าหนดขอบเขตชัดเจนแล้ว จึงปรากฏให้ทราบว่า มีสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองจอมพลไปอยู่ในเขตของเทศบาลจอม
บึง ได้แก่หอถังประปาหมู่ท่ี 3 บ้านเขากลางตลาด หอถังประปานี้ได้มีการจัดตั้งเมือ่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2549  
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ า เทศบาลจอมพลได้พิจารณาหาทางแก้ไข จึงได้    ข้อสรุปคือ
การท าการนอกเขตเทศบาล ตามนัย มาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14 ) 
พ.ศ.2562  
 โดยมีบทกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

 
          

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496   
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ.2562 

 
บทที ่๓ ทวิ 

การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการร่วมกับบุคคลอ่ืน 
     

 มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 
            (1) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายใน 
                  เขตของตน 
 (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่น 
                 ที่เก่ียวข้อง   และ 
 (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 ตาม (2) การท ากิจการนอกเขต  ต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  ฉะนั้นฝ่ายบริหารจึงเสนอญัตติ
มาเพ่ือขอความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือท ากิจการนอกเขตเทศบาลเมืองจอมพล กรณีประปาหมู่ 3 บ้าน
เขากลางตลาด 
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นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมครับ   ท่านสมาชิกฯ

ท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง ขอเสนอการท ากิจการนอกเขตเทศบาล โปรด    
ยกมือขึ้นครับ   

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  18  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ   
ปลัดเทศบาล    
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 18 เสียงนะครับ  เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล กับญัตติ เรื่อง        
ขอเสนอการท ากิจการนอกเขตเทศบาล ด้วยเสียง  18  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีนะครับ   ต่อไป
เป็นระเบียบวาระท่ี  6  ครับ   

ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายส าราญ  จันทวงค์ ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ มีไหมครับ  ขอเชิญท่านนายกฯครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ  นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง   นายกเทศมนตรีเมืองจอพล  ขออนุญาตครับสืบเนื่องจากเรื่องประปา

นะครับ ขอรบกวนท่านสมาชิกสภาฯทุกเขต ว่าในหมู่บ้านของท่าน ในเรื่องบ่อบาดาล บวกกับ
ขยายเขต ขอให้ท่านท าแผนเข้ามาเลยนะครับ  โดยเฉพาะแผนที่เราได้พูดคุยกันว่าให้ส่งแผนไม่
เกิน 15 กันยายน 2564   เพราะผมจะต้องรวบรวม และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จะต้องรวบรวม  เพ่ือจัดท ามาเป็นรูปเล่ม ผ่านคณะกรรมการแผนพัฒนา เพ่ือจะประกาศใช้
แผนพัฒนา 5 ปี (ปี พ.ศ.2566-2570)  เพราะฉะนั้นมันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเลยครับ  ถ้า
ท่านไม่ส่งแผน  ถ้าส่งแล้วขาดตกบกพร่อง ท่านไม่มีโอกาสได้งบนั้นเลยห้าปี  การที่จะเพ่ิมเติม
แผนมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยกับเรื่องนี้  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ในฐานะ 
ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าพน้าที่งบประมาณ  ในส่วนของร่างเทศบัญญัติที่ได้ผ่านในวาระท่ี 2 และ 
เลขานุการสภาฯ วาระที่ 3  ในวันนี้ที่ประชุมสภาฯมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ในโอกาสนี้เดี๋ยวหนังสือจะลงนาม

โดยท่านประธานสภาฯ เพื่อส่งร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ไปให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงนามใน
เทศบัญญัติ  หลังจากนั้นจะส่งกลับมาภายใน 15 วัน  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเมืองจอมพลได้ลง
นามในเทศบัญญัติฉบับนี้เลย  และหลังจากนั้นก็จะเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็น
ต้นไปนะครับ  เฉพาะเทศบัญญัติฉบับนี้นะครับ  ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯทุก
ท่าน อีกเรื่องหนึ่งขอนัดท่านสมาชิกฯทุกท่าน ประชุมครั้งที่ 3  ในวันที่  30  สิงหาคม 2564  
เวลา 09.30  น.  เพ่ือพิจารณาเรื่องการกันเงินของเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของสภา
เทศบาล ในการพิจารณาโครงการก่อสร้างเป็นงบลงทุนที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาครับ ตามเทศ
บัญญัติเทศบาลเมืองจอมพล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ส่วนเอกสารเชิญประชุมผมจะแจก
ให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบก่อนวันประชุมครับ  ขอขอบคุณครบั      

นายส าราญ  จันทวงค์ ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลทุกท่าน   ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล ชาญชัย  ท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ท่านรองนายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  และ

เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้ ผมขอขอบคุณ และขอปิดการประชุม
ครับ   

              .................................................................... 
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เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 
 
 

                                (ลงชื่อ).................................................................เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                (นายวิรัตน์    พ่ึงโพธิ์ทอง)          /ผู้จดรายงานการประชุม 
       ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                     (นายส าราญ     จันทวงค)์ 
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////////////////////////////////////// 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครั้งแรก 
     วันศุกร์ที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา  15.00 น. 

    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
       ----------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายส าราญ จันทวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 2. นางกนกวรรณ บุญเชิด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 3. นายสุรินทร์ จันทวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 4. นายวรพงศ์ แจ้งขัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 5. นายชูศักดิ์ ตีกระพ้ี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 6. นายภุชงค์ ไทรเล็กทิม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 7. นายวัชระ พวงสุมาลี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 8. นางสาววิภาดา บัวบุญเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 9. นายสมประสงค์ จันทร์จรูญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล   
 10. นายสายชล ปิ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 11. นางสาวภาณี ฟักเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 12. นางสาวกรรณิการ์ ฉิมมะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 13. นายสมพร หลิมบุญงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 14. นางสาวสมจิตร์ จันทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 15. นางสุนทรี จันทนะโสตถิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 16. นายธงชัย วงค์สรประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 17. นายพยุง ประจวบวัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 18. นายบุญมาก ทองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
       
  
ผู้เข้าเข้าร่วมประชุม 
 1. นายพงษ์พันธ์   แสงสุวรรณ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
 2. นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี   
 3. นายสัญญา ถิรเขมกุล หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ จังหวัดราชบุรี  
 6. นายวิรัตน์ พ่ึงโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 7. จ่าเอกสมชาย เพ่งสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 8. นางอุบล ค าภูแสน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 9. นายปัศจิกรณ์ นวนนาง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 10. นางสาวจุฑารัตน์ ใจแสง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
 11.  นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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 12. นางสาวรติกร ศรัทธาผล นักวิชาการศึกษา  
 13.  นางสาวนรัชย์ธรณ์  สุวรรณภารต นักวิชาการสาธารณสุข   
 14. นางกิ่งกนก ปุญญมาโนชญ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
       ………………………………………………………………….. 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครั้งแรก 
วันศุกร์ที่  7  พฤษภาคม  2564   เวลา  15.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
............................ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครั้งแรก ตามประกาศ 
 เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก  
ระเบียบวาระท่ี 2   เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

ระเบียบวาระท่ี 3   เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

4.1 เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

   4.2 ก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
                              และประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2565 

   4.3 ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล แถลงนโยบายต่อ  
                           สภาเทศบาลเมืองจอมพล 

   4.4 การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
   1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
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เริ่มประชุมเวลา  15.00  น. 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง    การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกนี้ เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการ 

ปลัดเทศบาล  จังหวัดราชบุรี  ท่านพงษ์พันธ์   แสงสุวรรณ  ท่านปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   
เลขานุการฯชั่วคราว  ท่านท้องถิ่นจังหวัด และท่านผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายครับ 

   วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก  ยังไม่มีเลขานุการสภา  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  7   ก าหนดว่าในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก   ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  ดังนั้น
ผมนายวิรัตน์   พ่ึงโพธิ์ทอง   ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล  ขออนุญาตท าหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองจอมพลชั่วคราว   ตามมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562  และข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
ข้อ  25  เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบว่า  สมาชิกสภาเทศบาล
มาประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่  ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด
......18.....ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม 

    ขณะนี้ได้เวลาในการด าเนินการประชุมในล าดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี  ท่านพงษ์พันธ์   แสงสุวรรณ  ท่านปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี ได้เรียนเชิญจุดธูป  เทียน บูชาพระรัตนตรัย  และขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาพร้อม
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยืนขึ้นครับ   

 

  (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
  

  ในล าดับต่อไปผมขออนุญาตแนะน าท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ท่านแรกขอแนะน า
นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ  ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  ท่านที่สองนายสัญญา  ถิรเขมกุล ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานกฎหมายฯส านักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  ในล าดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี  ให้เกียรติประดับขีดกับสมาชิกสภาทุกท่าน ก่อนที่จะเริ่มการประชุม เพ่ือเป็น
เกียรติให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ และเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ให้ท่านรองผู้ว่ า
ราชการจังหวัดสวมอินทรธนูที่บ่าซ้ายของสมาชิกสภาทุกท่านครับ  ถือว่าเป็นเกียรติกับท่านสมาชิก
สภาทุกๆท่านนะครับ 

    ผมขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
   ครั้งแรก  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภา

เทศบาล  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจอมพล ลงวันที่  22  เมษายน 2564  ครบทุกเขตเรียบร้อยแล้ว  
นั้น   

    เทศบาลเมืองจอมพลรายงานขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองจอมพลครั้งแรก มาตรา 24  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562    

    ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้ว เพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาลเมืองจอมพล อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา  24  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  ประกอบข้อ 6 – 7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554                 
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก ในวันที่ 7  พฤษภาคม  2564           
เวลา   15.00  น.   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล   ประกาศ ณ วันที่  3  
พฤษภาคม 2564    นายรณภพ   เหลืองไพโรจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ในล าดับต่อไป  
ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี  ท่านพงษ์พันธ์   แสงสุวรรณ   ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง
จอมพลในล าดับต่อไปครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ   

ระเบียบวาระท่ี   1     ผู้ ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก            
ตามประกาศ  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครั้งแรก 

นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ เรียนท่านท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล และท่านผู้มีเกียรติ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ทุกท่านตามท่ีได้มีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี         
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า ลงวันที่  22  เมษายน 2564  จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี  และ 
ราชการจังหวัดราชบุรี ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 

2564   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้ว   เพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาลเมืองจอมพล  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  24  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 6 – 7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก  ในวันที่ 7  พฤษภาคม  2564   
เวลา  15.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล   ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นแห่งการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่จะน าประโยชน์มาสู่ท้องถิ่น  ขอให้ท่านรักษาและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ทั้งจะซื้อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น  ตามค ากล่าว
ปฏิญาณตน  บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้ง
แรก ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวได้ด าเนินการต่อไปครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง   กราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ซึ่งท่านจะได้อยู่ร่วมประชุมกับเรา   
ปลัดเทศบาล ด้วย ในล าดับต่อไปเป็นการเลือกประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  วิธีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

เลขานุการฯชั่วคราว  ชั่วคราว  ก็จะพิจารณาจากสมาชิกสภาฯผู้ที่มีอายุสูงสุด ก็คือผู้อาวุโสที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ ซึ่งได้
ตรวจสอบวัน  เดือน  ปี   เกิดของสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว   ปรากฏว่า สมาชิกฯที่มี
อาวุโสสูงสุดได้แก่   นายบุญมาก  ทองอ่อน  ซึ่งเกิดเมื่อปี  2495  ปัจจุบันอายุ   69  ปี        
จึงขอเชิญ  นายบุญมาก   ทองอ่อน   มาเป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเชิญประจ าที่นั่ง
ของประธาน  และด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลต่อไป 

นายบุญมาก   ทองอ่อน   เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนที่จะด าเนินการ 

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เลือกประธานสภาเทศบาลผมจะน าสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  ขอเชิญ 
เลขานุการสภาช่วยชี้แจงครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ม ี

ปลัดเทศบาล เกียรติทุกท่าน   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14       
เลขานุการฯชั่วคราว  พ.ศ. 2562  มาตรา  17  ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล  จะต้องปฏิญาณตนในที่

ประชุมสภาเทศบาลว่า  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 

นายบุญมาก   ทองอ่อน  ต่อไปนี้ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล ทุกท่านกล่าวค าปฏิญาณ โดย 

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวตามผมพร้อมกัน ครับ 
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ข้าพเจ้า............................(ออกชื่อผู้ปฏิญาณ)......................ขอปฏิญาณว่า  “จะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่น”    

   ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ครับ  

ระเบียบวาระท่ี   2    เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

นายบุญมาก   ทองอ่อน ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  
ปลัดเทศบาล   พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 20 “สภาเทศบาลมีประธานคน 

เลขานุการฯชั่วคราว  หนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติ
ของสภาเทศบาล” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น    
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากใน
การตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คน
มาช่วย  ฉะนั้น ขอเชิญท่านประธานสภาชั่วคราว ให้สมาชิกสภาเสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภา
เทศบาล 

นายบุญมาก   ทองอ่อน หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาชั่วคราว    สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครับ   
นายสมพร  หลิมบุญงาม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร        
สมาชิกสภาเทศบาล   หลิมบุญงาม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3 ขอเสนอชื่อนายส าราญ  จันทวงค์  

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองด้วยครับ           
ผู้รับรองท่านที่ 1…นางสมจิตร์……จันทร……… 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายชูศักดิ์……ตีกะพ้ี…………………………… 
    

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการฯชั่วคราว 

นายบุญมาก   ทองอ่อน  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ นายส าราญ  จันทวงค์   เป็นประธานสภาเทศบาล     
ประธานสภาชั่วคราว    และมีผู้รับรองครบถ้วนนะครับ   เมื่อมีผู้รับรองครบถ้วน มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะเสนอ

ชื่อประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล อีกไหมครับ  ไม่มีแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ 
นายส าราญ  จันทวงค์    เป็นประธานสภาเทศบาลเพียงคนเดียวนะครับ  ขอเชิญเลขานุการสภา 
อธิบายระเบียบครับ 
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นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
ปลัดเทศบาล   ข้อ  14   ก าหนดว่า   “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ
เลขานุการฯชั่วคราว  เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือ                     
   ว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายบุญมาก   ทองอ่อน เมื่อมีผู้เสนอชื่อ นายส าราญ  จันทวงค์  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

ประธานสภาชั่วคราว    เพียงคนเดียว ซึ่งตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล ดังนั้นจึงถือว่า 
นายส าราญ  จันทวงค์   ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล และผมจะได้ท า
หนังสือรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพ่ือขอให้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล        
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา    
20 ต่อไป  ขอเชิญเลขาฯอ่านค าสั่งจังหวัดครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขออนุญาตครับ ค าสั่งจังหวัดราชบุรี  ที่ 1857/2564    เรือ่ง  แตง่ต้ังประธานสภา 

ปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองจอมพล  ด้วยสภาเทศบาลเมืองจอมพล  มีมติให้ นายส าราญ  จันทวงค์   เป็น 

เลขานุการฯชั่วคราว  ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมล  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์
ที่ 7 พฤษภาคม 2564  นั้น  จังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี จึงแต่งตั้ง นายส าราญ  จันทวงค์  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
ทั้ งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สั่ ง  ณ  วันที่   7  พฤษภาคม พ.ศ.2564   นายพงษ์พันธ์            
แสงสุวรรณ   รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   บัดนี้ท่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เรียบร้อยแล้ว    
จึงขอเรียนเชิญ  นายส าราญ  จันทวงค์   นั่งประจ าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  และ
ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี  3  ต่อไป 

นายส าราญ  จันทวงค์     ตามท่ีจังหวัดราชบุรี ได้ค าสั่งแต่งตั้งให้ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล   ดังนั้น            
ประธานสภาเทศบาล  ข้าพเจ้าจึงขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระที่   3  ต่อครับ  

ระเบียบวาระท่ี   3     เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

นายส าราญ  จันทวงค์ ขอเชิญเลขานุการสภา    ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  
ปลัดเทศบาล   พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 20 “สภาเทศบาลมีประธาน       
เลขานุการฯชั่วคราว  คนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตาม

มติของสภาเทศบาล” ประกอบกับกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน  ต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่
เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม  แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากในการ
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ตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คน    
มาช่วย    และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อ 11   เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภา
ท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ 

นายส าราญ  จันทวงค์    หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครับ   

นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมประสงค์        
สมาชิกสภาเทศบาล   จันทร์จรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายสมพร  หลิมบุญงาม  เป็น

รองประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองด้วยครับ   
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสุรินทร์  จันทวงษ์ 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการฯชั่วคราว 

นายส าราญ  จันทวงค์  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ นายสมพร  หลิมบุญงาม    เป็นรองประธานสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองจอมพล และมีผู้รับรองครบถ้วนนะครับ  เมื่อมีผู้รับรองครบถ้วน มีท่านสมาชิกสภา        
                เทศบาลผู้ใดจะเสนอชื่อรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล อีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ    
   ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ นายสมพร  หลิมบุญงาม  เป็นรองประธานสภาเทศบาล 

                            เพียงคนเดียวนะครับ  ขอเชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
ปลัดเทศบาล   ข้อ  14   ก าหนดว่า   “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ 

เลขานุการฯชั่วคราว  เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือ
ว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายส าราญ  จันทวงค์     เมื่อมีผู้เสนอชื่อ นายสมพร  หลิมบุญงาม  เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
ประธานสภาเทศบาล เพียงคนเดียว    ซึ่งตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล  ดังนั้นจึง    
                            ถือว่า นายสมพร  หลิมบุญงาม  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  และผม  
                              จะได้ท าหนังสือรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพ่ือขอให้แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาล 

   เมืองจอมพล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14 )  พ.ศ.    
              2562  มาตรา 20  ต่อไป  ไประเบียบวาระท่ี 4 ต่อครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี   

   4.1  เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

นายส าราญ  จันทวงค์    ต่อไปขอประชุมในระเบียบวาระที่  4.1   เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว อธิบายระเบียบ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
ปลัดเทศบาล    ข้อ  18  ก าหนดว่า   “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
เลขานุการฯชั่วคราว  ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ 
                  ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  ส่วนวิธีการเลือกก็ให้เป็นตาม 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 8  คือ   
    ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  โดยต้องมีสมาชิกสภา  
                 ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   ถ้ามีผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา 

                       เทศบาลเพียงคนเดียว  ก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
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                      สภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  14   คือให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก 

นายส าราญ  จันทวงค์    หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ข้าพเจ้าขอให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล   
นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์        
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3 ขอเสนอนายวิรัตน์  พ่ึงโพธิ์ทอง  ปลัดเทศบาล เป็น

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล ขอผู้รับรองด้วยคะ 

   ผู้รับรองท่านที่ 1…นางกนกวรรณ  บุญเชิด 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายธงชัย  วงค์สรประเสริฐ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการฯชั่วคราว 

นายส าราญ  จันทวงค์  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการ
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองจอมพล  และมีผู้รับรองครบถ้วนนะครับ เมื่อมีผู้รับรองครบถ้วน มีท่านสมาชิก 

                  สภาเทศบาลผู้ใดจะเสนอชื่อเลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล อีกหรือไม่ ไม่มีแล้วนะครับ  
   ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการ          
        สภาเทศบาลเพียงคนเดียว  เมื่อมีผู้เสนอชื่อ นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ปลัดเทศบาล  เป็น  
   เลขานุการสภาเทศบาล  เมืองจอมพล  เพียงคนเดียว    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

   ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  14   ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็น 

   เลขานุการสภาเทศบาล  ดังนั้นจึงถือว่า นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ปลัดเทศบาล  ได้รับเลือกเป็น 

   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯตัวจริงมานั่งปฏิบัติหน้าที่ครับ 

   ต่อไปเป็นข้อที ่4.2     

   4.2  ก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564  และประชุมสมัย 

   สามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2565 
 

นายส าราญ  จันทวงค์ เชิญเลขานุการสภา อธิบายระเบียบครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนประธานและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล ที่ทรงเกียรติทุกท่าน  ตาม 

ปลัดเทศบาล   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 24   
เลขานุการสภาฯ   ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม

สมัยสามัญประจ าปีให้ภาเทศบาลก าหนด    ประกอบกับ วรรคสี่  ก าหนดว่า  สมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด    รวมทั้ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2547  ข้อ   11  ก าหนดว่า  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้  (2)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุม
สมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน 

นายส าราญ  จันทวงค์  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง  ผมขอสรุปว่า  ระเบียบวาระนี้ให้ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2564   ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
   พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 24  ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มี 
   สมัยประชุมสามัญสี่สมัย    ส่วนเรื่องระยะเวลาก าหนดว่าสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี 
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   ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน    และเมื่อเราก าหนดระยะเวลาและสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี   

   พ.ศ. 2564   แล้วเราก็ต้องก าหนด และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.  
   2565   

   ดังนั้นผมจึงขอแยกประเด็นพิจารณาทีละประเด็นคือ 

    1. เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564  แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด 
    2. เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564  แต่ละสมัยจะมีก่ีวัน 
    3. เราจะก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2565  สมัยแรก   
        เมื่อใด 
    4. เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2565 สมัยแรก มีก่ีวัน 
    ผมขอให้สภาเทศบาลพิจารณาทีละประเด็นดังนี้ 
    ประเด็นที่ 1       เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564 แต่ละสมัย 
    จะเริ่มเม่ือใด   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
นายสมพร  หลิมบุญงาม     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร  หลิมบุญงาม        
รองประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3 ขอเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  
                                2564 ดังนี้   
   สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่  11   พฤษภาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่  1   สิงหาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่  1   ตุลาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่  1   ธันวาคม   2564 
   ขอผู้รับรองครับ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นางกนกวรรณ  บุญเชิด 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 

นายส าราญ  จันทวงค์  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้
ประธานสภาเทศบาล ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564   ดงันี ้
   สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่  11   พฤษภาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่  1   สิงหาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่  1   ตุลาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่  1   ธันวาคม   2564 
   ต่อไปผมจะถามประเด็นที่ 2  ว่า เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564  แต่ละ  
            สมัยจะมีก่ีวัน  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
นางกนกวรรณ  บุญเชิด       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ  บุญเชิด        
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1   ขอเสนอก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าป ี 
   2564   สมัยละ 30 วัน   ขอผู้รับรองคะ 

   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสมพร  หลิมบุญงาม 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายวรพงศ์  แจ้งขัน 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
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นายส าราญ  จันทวงค์  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภาแห่งนี้
ประธานสภาเทศบาล ก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2564  สมัยละ   30  วัน  ต่อไปผมขอให้สภา                   
  เทศบาล  พิจารณาประเด็นที่ 3   ว่าเราจะก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2565                         
  สมัยแรก  เมื่อใดเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
นายสมพร  หลิมบุญงาม เรียนประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายสมพร  หลิมบุญงาม    
รองประธานสภาเทศบาล     ขอเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  สมัยแรก ในวันที่  1    
                                 กุมภาพันธ์   2565    ขอผู้รับรองครับ 
    ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นางกนกวรรณ  บุญเชิด 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้
ประธานสภาเทศบาล ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2565   ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์   2565 

    ต่อไปผมขอให้สภาเทศบาลพิจารณาประเด็นที่ 4   ว่า  เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ 
   ประจ าปี  2565 สมัยแรก มีกี่วัน      
นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์        
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3   ขอเสนอก าหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ 
   ประจ าปี 2565 สมัยแรก จ านวน   30 วัน    ขอผู้รับรองด้วยคะ 

   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นางสาวสมจิตร์  จันทร 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ 
ประธานสภาเทศบาล    ก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2565  สมัยแรก มีระยะเวลา  30 วัน                   
   ขอไปวาระท่ี 4.3 

    4.3 ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมือง   
    จอมพล 

นายส าราญ  จันทวงค์ เชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนประธานและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล ที่ทรงเกียรติทุกท่าน  ตาม 

ปลัดเทศบาล   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา        
เลขานุการสภาฯ  48 ทศ   ก าหนดว่าก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา

เทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล   โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ซึ่งวันประกาศ ประกาศผลเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  ก็คือวันที่  22  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564    และจะครบ 30  วัน ในวันที่
21  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564   

นายส าราญ  จันทวงค์  ท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบให้กับท่านสมาชิกฯได้ทราบแล้ว  ผมขอน าเรียนว่า 
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกฯ ได้ยื่นหนังสือ แจ้งมาถึงผม โดยให้เรียกเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เพื่อให้ 

 นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  และท่านขอจะแถลงในสมัยประชุมสามัญ       
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 สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564   ในวันที่  11  พฤษภาคม 2564   ผมจึงขอแจ้งให้ทุกท่าน
ในที ่

   ประชุมทราบ  และเราจะมาประชุมกันอีกครั้ง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564   สมัยสามัญ   
   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2564   เวลา  10.00 น.  ส่วนเอกสารจะให้เจ้าหน้าที่จัดส่งตาม 

   ระเบียบต่อไปครับ ขอไปวาระท่ี 4.4    

   4.4  การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

   1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

นายส าราญ  จันทวงค์  เชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนประธานและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม
ปลดัเทศบาล   พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา  32 
เลขานุการสภาฯ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 103  
   (1),  ข้อ 105 (2) (3) ก าหนดว่าให้สภาเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาไว้ไม่เกิน  
   2 คณะ คือ 

1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     

   และให้มีจ านวนกรรมการไม่น้อยว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และวิธีการเลือกคณะกรรมการสภา 
               ท้องถิ่นใช้วิธีเลือกตามข้อ 12 และใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายส าราญ  จันทวงค์ ท่านเลขาฯ ได้อธิบาย ข้อบังคับให้กับท่านสมาชิกได้ทราบแล้วนะครับว่าเราจะต้องเลือก 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการประจ าสภา จ านวน 2 คณะ  
   คณะที่ 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
   คณะที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     
   ซึ่งในสภาเทศบาลเมืองจอมพล  ก็เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพราะของเราเป็น 
       เทศบัญญัตินะครับ  จ านวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  วิธีเลือกก็ใช้ตาม 
   ข้อ 12 ครับ  เราเลือกทั้ง 2 คณะ ครับ จะขอเริ่มคณะแรกก่อนคือ คณะกรรมการตรวจรายงาน 
   การประชุม  คณะนี้ผมจะขอถามท่านสมาชิกว่าเราจะก าหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
   ประชุมนี้กี่ท่านครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณสมจิตร์  จันทร  เสนอครับ 
นางสาวสมจิตร์  จันทร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวสมจิตร์  
สมาชิกสภาเทศบาล  จันทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3 ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
               จ านวน  3   คน ขอผู้รับรองด้วย  ขอขอบคุณ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายชูศักดิ์  ตีกะพ้ี 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณสมจิตร์  จันทร  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล จ านวน  3  คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีไหมครับ        
   ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม จ านวน  3  คน  ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน  โดยจะเลือกทีละหนึ่งคน 
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โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใดเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  1 ครับ  เชิญคุณสมพร  หลิมบุญงาม ครับ  

นายสมพร  หลิมบุญงาม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร       
รองประธานสภาเทศบาล หลิมบุญงาม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3 ขอเสนอคุณภุชงค์  ไทรเล็กทิม     
    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์ คุณสมพร  หลิมบุญงาม เสนอ คุณภุชงค์  ไทรเล็กทิม  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  1  

เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ   ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีบุคคลใดเสนอบุคคลอ่ืน  เป็นอันว่า 
   คุณภุชงค์  ไทรเล็กทิม   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1   ต่อไปผมจะถาม

ท่านสมาชิกว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  2 ครับ  เชิญ
เสนอชื่อครับ  เชิญคุณกนกวรรณ  บุญเชิด ครับ     

นางกนกวรรณ  บุญเชิด  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ    
สมาชิกสภาเทศบาล  บุญเชิด  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1  ขอเสนอคุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  2  ขอผู้รับรองด้วยคะ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสุรินทร์  จันทวงษ์ 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายพยุง   ประจวบวัน    
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถกูต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 

นายส าราญ  จันทวงค์ คุณกนกวรรณ  บุญเชิด  เสนอ  คุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมคนที่  2  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่  ขอเชิญเสนอชื่อครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  เป็นอันว่า คุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ   
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  3 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ       
คุณภุชงค์  ไทรเล็กทิม  ครับ 

นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายภุชงค์        
สมาชิกสภาเทศบาล  ไทรเล็กทิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1   ขอเสนอ คุณชูศักดิ์  ตีกะพ้ี  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายวัชระ   พวงสุมาลี 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายวรพงศ์  แจ้งขัน   
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 

นายส าราญ  จันทวงค์  คุณภุชงค์  ไทรเล็กทิม  เสนอ  คุณชูศักดิ์  ตีกะพ้ี   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมคนที่ 3   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญ

เสนอชื่อครับ   ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  เป็นอันว่า  คุณชูศักดิ์  ตีกะพ้ี  เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ครบทั้ง  3  ท่าน 
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แล้วนะครับ ซึ่งในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 คน ที่ได้เสนอไว้  และได้รับ
เลือกมีชื่อดังนี้ครับ   

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย 
    1. คุณภุชงค์   ไทรเล็กทิม     
    2. คุณสมประสงค์   จันทร์จรูญ    
    3. คุณชูศักดิ์   ตีกะพี้       
   คณะกรรมการครบทั้ง  3 ท่านแล้ว    
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ผมจะเป็นผู้ที่บันทึกรายงานการประชุม และท่านประธานสภาฯจะเป็นผู้ลงนาม 
ปลัดเทศบาล   รายงานการประชุม ก่อนที่ท่านประธานสภาฯจะลงนามในรายงานการประชุม ก็ต้องให้สมาชิกฯ 
เลขานุการสภาฯ  ทัง้ 3 ท่านนี้ได้ตรวจรายงานการประชุมก่อนครับ เมื่อได้มีการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อย

แล้ว จึงจะน าเข้าที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมต่อไปนะครับ   
นายส าราญ  จันทวงค์  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ    ผมจะถามว่า 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้ ซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้จ านวนคณะกรรมการไม่น้อย

กว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน 7 คน  สภาแห่งนี้จะก าหนดคณะกรรมการจ านวนกี่ท่านครับ เชิญท่าน
สมาชิกเสนอครับ เชิญคุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ ครับ 

นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมประสงค์   
สมาชิกสภาเทศบาล จันทร์จรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 2   ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ จ านวน  3 คน ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอขอบคุณ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสุรินทร์  จันทวงษ์ 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายชูศักดิ์   ตีกะพ้ี    
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล ข้อบัญญัติ  จ านวน  3  คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน     

มีไหมครับ  ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีเป็นอันว่า สภาแห่งนี้ เห็นควรเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 3  คน   ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน โดยจะเลือกทีละ
หนึ่งคน โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใด
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ครับ เชิญคุณสมจิตร์  จันทร ครับ  

นางสาวสมจิตร์  จันทร  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวสมจิตร์   
สมาชิกสภาเทศบาล  จันทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3  ขอเสนอ คุณสุรินทร์  จันทวงษ์  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1  ขอผู้รับรองด้วยคะ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์ 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายธงชัย   วงค์สรประเสริฐ    
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณสมจิตร์  จันทร  เสนอ คุณสุรินทร์  จันทวงษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง    
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ประธานสภาเทศบาล ข้อบัญญัติ คนที่ 1   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่      

ขอเชิญเสนอชื่อครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าคุณสุรินทร์  จันทวงษ์   เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือกบุคคล
ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2    เชิญเสนอชื่อครับ เชิญคุณสุนทรี       
จันทนะโสตถิ์  ครับ  

นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางสุนทรี          
สมาชิกสภาเทศบาล   จันทนะโสตถิ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เขต 3  ขอเสนอ คุณธงชัย  วงค์สรประเสริฐ 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยคะ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นางสาวภาณี  ฟักเขียว 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายพยุง  ประจวบวัน   
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์ คุณสุนทรี  จันทนะโสตถิ์  เสนอ คุณธงชัย  วงค์สรประเสริฐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  เป็นอันว่า  คุณธงชัย  วงค์สรประเสริฐ  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็น
ควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   คนที่ 3   เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ
คุณธงชัย  วงค์สรประเสริฐ  ครับ 

นายธงชัย  วงค์สรประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายธงชัย       
สมาชิกสภาเทศบาล   วงค์สรประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เขต 3   ขอเสนอ คุณวัชระ  พวงสุมาลี  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วย 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นางสาววิภาดา  บัวบุญเลิศ 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม    
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณธงชัย  วงค์สรประเสริฐ  เสนอ คุณวัชระ  พวงสุมาลี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  

ขอเชิญ เสนอชื่อครับ   ไม่มีนะครับ   เมื่อไม่มี  เป็นอันว่า  คุณวัชระ  พวงสุมาลี    เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 ครับ   เราเลือกมาครบทั้ง  3  ท่านแล้ว   ที่ได้
เสนอไว้  และได้รับเลือกมีชื่อดังนี้ครับ 

 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย 
   1. คุณสุรินทร์   จันทวงษ์   
   2. คุณธงชัย     วงค์สรประเสริฐ   
   3. คุณวัชระ     พวงสุมาลี   
       
   ทั้ง  3   ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามที่สภาแห่งนี้เห็นควรครับ ซึ่งเราได้

เลือกมาท้ัง  2  คณะแล้ว ขอขอบคุณครับ ขอเชิญเลขาฯครับ     
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ก็ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้เชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้แนะน าตัวต่อสภาฯสักนิด   
ปลัดเทศบาล   เนื่องจากหลายท่านก็ยังไม่รู้จักกันนะครับ ก็ขออนุญาตท่านประธานฯครับ 
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เลขานุการสภาฯ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ได้ครับ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านแนะน าตัวต่อสภาฯด้วยนะครับ จะได้รู้จัก 
ประธานสภาเทศบาล กัน แต่ละเขตเลยครับ ทางหน่วยงานก็จะได้ประสานงานกันได้ถูกต้องครับ  ขอบคุณครับ       

เราประชุมมาจนครบระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ท้องถิ่นจังหวัด   สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุมครับ  

 
 

เลิกประชุม เวลา  16.30  น. 
 
 

                                (ลงช่ือ).................................................................เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
              (นายวิรัตน์    พึ่งโพธิ์ทอง)          /ผู้จดรายงานการประชุม 
     ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 
 

   (ลงช่ือ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                 (นายส าราญ     จันทวงค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

นางพิมลพรรณ   ภิริยะกากูล  ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ท่านรองรณภพ  เหลืองไพโรจน์   
พนักงานหอกระจายข่าว    รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียน

บูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาครั้งแรก ของสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอเรียน
เชิญค่ะ  
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  (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 

นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ได้มีประกาศ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่  1/2558 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นการชั่วคราวแล้วนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.
2552 และข้อ 6 ถึง ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น       พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึง
ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก ในวันนี้ และนับว่าเป็นการเริ่มต้น 
แห่งการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะน าประโยชน์มาสู่ท้องถิ่น ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก ณ บัดนี้ครับ 

นางพิมลพรรณ   ภิริยะกากูล  เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาครั้งแรก ของสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   
พนักงานหอกระจายข่าว จึงขอเรียนเชิญ นายประกอบ  อินทร์เกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขึ้นเป็น

ประธานสภาชั่วคราว และขอเรียนเชิญ นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรีชั่วคราว และด าเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญ 

 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ     เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ก่อนที่จะด าเนินการเลือก 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ประธานสภาเทศบาลผมจะน าสมาชิกสภาเทศบาลกล่าว ค าปฏิญาณตน  ขอเชิญ 

เลขานุการสภา   ช่วยชี้แจงครับ  
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  กราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ 
ปลัดเทศบาล ทรงเกียรติทุกท่าน และท่านนายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในล าดับต่อไปก่อนที่ 
เลขานุการสภาชั่วคราว จะมีการเลือกประธานสภา  ขออนุญาตกราบเรียนเรื่องระเบียบการเลือกประธานสภา ในการ

เลือกประธานสภาในครั้งนี้ ก่อนที่จะด าเนินการเลือก ผมขอท่านประธานสภาชั่วคราว ซึ่ง
ได้แก่ท่านประกอบ  อินทร์เกตุ  ซึ่งเกิดเมื่อปี 2478 ปัจจุบันอายุ  80 ปี  ซ่ึงเป็นผู้อาวุโสสูงสุด
ในสมาชิกสภาเทศบาลเมือง  ขอให้น ากล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ก่อนเข้ารับ
ต าแหน่ง  ขอเรียนเชิญครับ    

นายประกอบ  อินทร์เกตุ     ต่อไปนี้ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีทุกท่าน   กล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว โดยขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวตามผมพร้อมกัน ครับ 

ข้าพเจ้า.......นายประกอบ     อินทร์เกตุ    ........(ออกชื่อผู้
ปฏิญาณ).......     ขอปฏิญาณว่า  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”  

ขอเชิญนั่งครับ    ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี   1     เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ       ขอเชิญเลขานุการสภา    ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามระเบียบ               
ปลัดเทศบาล  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  7  ก าหนดว่า 
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เลขานุการสภาชั่วคราว ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก   ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ

สภาท้องถิ่นชั่วคราว   ดังนั้นจึงขออนุญาตกราบเรียนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง เลือก
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 13)   พ.ศ.2552  มาตรา 20   “สภาเทศบาลมีประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภา
คนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล” 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น   การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้  วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คนมาช่วย  ฉะนั้น  ขอเชิญท่านประธานสภาชั่วคราว  
ให้สมาชิกเสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาล 

นายประกอบ  อินทร์เกตุ    หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาชั่วคราว    สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นายทวีป  เหนือมณีมงคล  
  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ    มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  
ประธานสภาชั่วคราว    เป็นประธานสภาเทศบาลและมีผู้รับรองครบถ้วนนะครับ เมื่อมีผู้รับรองครบถ้วน  มีท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะเสนอชื่อประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ 
ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อนายทวีป  เหนือมณีมงคล เป็นประธานสภาเทศบาล 
เพียงคนเดียวครับ ขอเชิญเลขานุการสภา อธิบายระเบียบครับ 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไข 
ปลัดเทศบาล   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ  14   ก าหนดว่า   “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น    
เลขานุการสภาชั่วคราว รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี การเสนอชื่อผู้ สมควรได้รับการ

แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ    เมื่อมผีู้เสนอชื่อ นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
ประธานสภาชั่วคราว    เพียงคนเดียว    ซึ่งตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล    ดังนั้นจึง

ถือว่า นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี    และผม
จะได้ท าหนังสือรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพ่ือขอให้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
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เมืองราชบุรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13 )       
พ.ศ.2552   มาตรา 20   ต่อไป 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร เรียนเชิญท่านประธานสภา รับค าสั่งครับ    ค าสั่งจังหวัดราชบุรี  ที่ 708/2558          
ปลัดเทศบาล   ลงวันที่  23   กุมภาพันธ์   2558   เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ด้วยสภา 
เลขานุการสภาชั่วคราว เทศบาลเมืองราชบุรี รายงานในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  

2558   สภาเทศบาลเมืองราชบุรี    มีมติให้  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภา
เทศบาลเมืองราชบุรี  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงแต่งตั้ง
ให้  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ทั้งนี้   ตั้งแต่  วันที่  
23 กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   ลงชื่อ           
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี  โอกาสต่อไปนี้ขอเรียนเชิญ  นายทวีป  เหนือมณีมงคล   นั่งประจ าที่
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี และด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2  ต่อไป 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาล และทางจังหวัด 
ประธานสภาเทศบาล ราชบุรี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผม เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ดังนั้นผมจึงขอท าหน้าที่

ด าเนินการประชุมต่อไปเลยนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2    

ระเบียบวาระท่ี   2     เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล ขอเชิญเลขานุการสภา    ชี้แจงระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามพระราชบัญญัติ  
ปลัดเทศบาล       เทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552   มาตรา 20  “สภาเทศบาลมี 
เลขานุการสภาชั่วคราว ประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภา

เทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 8 วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น    การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดย
ใช้วิธีเดิม   ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คนมาช่วย  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11   เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรอง
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ประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ  ผมจะขอถามท่าน

สมาชิกเลยนะครับว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใดเป็นรองประธานสภาเทศบาล
เมืองราชบุรี โปรดเสนอชื่อครับ ขอเชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นายวิทยา  เหล่างาม เป็นรอง

ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอนายวิทยา  เหล่างาม เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองราชบุรี โดยมีผู้รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกไหมครับขอ

เชิญครับ เชิญเสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอ่ืน  ตามระเบียบแล้วมี
การเสนอชื่อ นายวิทยา  เหล่างาม เพียงชื่อเดียวก็ถือว่านายวิทยา  เหล่างาม  ได้รับคัดเลือก
เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3    เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวอธิบาย 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบครับ 
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
ปลัดเทศบาล   ข้อ  18  ก าหนดว่า   “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร 
เลขานุการสภาชั่วคราว ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง   เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้

ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น    ส่วนวิธีการเลือกก็ให้เป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 ข้อ 8  คือ  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลที่สมควร
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  โดยต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   ถ้ามีผู้
เสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเพียงคนเดียว  ก็ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2554  ข้อ  14   คือให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก  

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ  ผมจะขอถามท่าน

สมาชิกเลยนะครับว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใดเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี โปรดเสนอชื่อครับ ขอเชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

 
 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 

เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
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นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นเลขานุการ

สภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีผู้รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกไหม

ครับขอเชิญครับ เชิญเสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอ่ืน  เป็นอันว่า
สภาแห่งนี้เห็นควรให้ นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี   ขอเชิญเลขานุการสภา ปฏิบัติหน้าที่ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4   

ระเบียบวาระท่ี   4     ก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2558  และประชุมสมัย
สามัญ  สมัยแรก  ของปี   พ.ศ. 2559 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภา  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552       

มาตรา 24  ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552   มาตรา 24   วรรคสี่  ก าหนด
ว่า  สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก   ผู้ว่าราชการจังหวัด  รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ  11  ก าหนดว่า  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม
สมัยสามัญ  ดังนี้  (2)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด    แต่ละสมัยนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และ  มีก าหนดกี่วัน 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงผมขอสรุปว่า  ระเบียบวาระนี้ให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2558    ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)   พ.ศ. 2552  มาตรา 24  ก าหนดให้ในปี
หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยตายตัว    ส่วนเรื่องระยะเวลาก าหนดว่าสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  และเมื่อเราก าหนดระยะเวลาและสมัย
ประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2558 แล้วเราก็ต้องก าหนด และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2559  ดังนั้นผมจึงขอแยกประเด็นพิจารณาทีละประเด็นคือ 

   1.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 จะมีกี่สมัย 
   2.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด 
   3.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 แต่ละสมัยจะมีกี่วัน 
   4.เราจะก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2559 สมัยแรก  เมื่อใด 
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   ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นนี้ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้ก าหนด  โดยมติของสภาแห่งนี้ ผมจะถามท่าน

สมาชิกเป็นประเด็นๆดังนี้  ประเด็นแรกคือผมจะถามว่าสภาแห่งนี้จะ ก าหนดการประชุมสมัย
สามัญประจ าปี  2558 ในแต่ละสมัยโดยจะเริ่มเมื่อใด ทั้งสี่สมัยนะครับ โดยให้ท่านสมาชิก
เสนอครับ ให้ท่านสมาชิกเสนอวันเริ่มประชุมทั้งสี่สมัยครับ  ขอเชิญคุณสมบัติ   ทิพธามา ครับ 

นายสมบัติ  ทิพธามา  เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมบัติ  ทิพธามา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย 
   สามัญ  ประจ าปี  2558    จ านวน  4  สมัย  ดังนี้ 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  
   ขอผู้รับรองครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ  ทิพธามา  ได้เสนอทั้งสี่สมัย โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
    โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ก าหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลทั้งสี่สมัย ดังนี้ 

   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
    ต่อไปเป็นประเด็นที่ 2 ผมจะถามท่านสมาชิกว่าในจ านวน 4 สมัย ซึ่งได้ก าหนดวันเริ่ม

ประชุมไปแล้วนั้น เราจะประชุมกันมีก าหนดกี่วันครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ  เชิญ
คุณสมบัติ  ทิพธามา ครับ 

นายสมบัติ  ทิพธามา  เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมบัติ  ทิพธามา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลา

ประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  2558   แต่ละสมัยมีก าหนด 30 วัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
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นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ  ทิพธามา  เสนอ 30 วัน โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะ

เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ก าหนด

ระยะเวลาประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2558 ทั้ง 4 สมัย สมัยละ 30 วันครับ  ต่อไปผมจะถาม
ประเด็นที่ 3 ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรจะเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2559  โดยจะเริ่มประชุมกันเมื่อใดครับ เชิญคุณอุดม  อังกุรกวิน ครับ  

 
นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2559  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีผู้ 
ประธานสภาเทศบาล   รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559   ต่อไปผมจะถาม
เป็นประเด็นที่ 4 ว่า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  นั้น เราจะก าหนด
ประชุมกันก่ีวันครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณอุดม  อังกุรกวิน ครับ 

นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอก าหนด 30  วันครับ ขอผู้

รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 30 วัน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภา

แห่งนี้เห็นควรก าหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  ก าหนด
ระยะเวลาประชุมกัน 30 วัน ครับ  เราก็พิจารณากันมาถึงครบทั้ง 4 สมัย และก าหนด
ระยะเวลากันแล้วนะครับ ซึ่งครบก าหนดตามระเบียบวาระท่ี 4  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5   ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฏ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรง  
นายกเทศมนตรี เกียรติ   ดิฉัน นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฏ  นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   ขออนุญาตยื่นเอกสาร 

เพื่ อที่ จะให้ทางท่านประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   นัดประชุมสภาเทศบาล เพื่ อให้
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉัน นางศมานันท์    เหล่าวณิชวิศิษฏ  
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นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   ก่อนที่สภาเทศบาลเมืองราชบุรี จะได้พิจารณาในระเบียบวาระที่ 
5  เร่ือง ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอ
เรียนชี้แจงเหตุผล ซึ่งจะต้องขอให้ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อ
แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน โดยมีเหตุผลดังนี้  ตามที่มีประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ที่  1/2558  ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง แต่งตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี  เป็นการชั่วคราว ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/ว 1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558  แจ้งแนวทางการปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยก าหนดว่าก่อน
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จะเข้ารับหน้าที่   ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ไดร้ับการแต่งตั้งนั้น  เนื่องจากตามประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ประกอบกับประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ 1/2558  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว อีก
ทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ว 1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558  แจงแนวทางการปฏิบัติเป็นการด่วนที่สุด ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งไม่ให้เกิดปัญหา
ในเรื่องอ านาจ สั่งการตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  ดังนั้นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จึงขอให้
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อให้นายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรี แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา ขอขอบคุณค่ะ 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล จากญัตตินี้นะครับ สืบเนื่องมาจากค าสั่งด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ฉบับของ 
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  ว่าให้สภาเทศบาลเปิดประชุมให้กับท่านนายกเทศมนตรีเมือง

ราชบุรี แถลงนโยบายภายใน 30 วัน ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้ท าหนังสือถึงผม 
ให้ผมเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นการเร่งด่วน ซึ่งจากการแถลงของท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ผมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้เกิดความ    
สับสนในการบริหารราชการเทศบาลเมืองราชบุรี และเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
บริหารงานของท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  เมื่อผมวินิจฉัยแล้วเป็นการเร่งด่วน ผมจะขอ
นัดในที่ประชุมแห่งนี้ เพ่ือเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  เพ่ือให้ท่านนายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรี แถลงนโยบายต่อสภา โดยจะก าหนดประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2558 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.  โดยขอนัดประชุมตามก าหนดนี้ต่อ
สภา เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจกระเบียบวาระการประชุม
ให้กับท่านสมาชิกพร้อมทั้งเหตุผลในการเปิดประชุมโดยเร่งด่วนให้กับท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง
ครับ ขอให้ท่านสมาชิกทราบโดยทั่วกันครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6     

ระเบียบวาระท่ี 6   การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552  
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เลขานุการสภา  มาตรา  32 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        

พ.ศ. 2547 ข้อ 103 (1), ข้อ 105 (2) (3) ก าหนดว่าให้สภาเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาไว้ไม่เกิน 2 คณะ คือ 

    1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   และให้มีจ านวนกรรมการไม่น้อยว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และวิธีการเลือกคณะกรรมการ

สภาท้องถิ่นใช้วิธีเลือกตามข้อ 12 และใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล ท่านเลขาได้อธิบาย ข้อบังคับให้กับท่านสมาชิกได้ทราบแล้วนะครับว่าเราจะต้องเลือก 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการประจ าสภา จ านวน 2 คณะ คณะที่ 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

คณะที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     ซึ่งในสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ก็เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพราะของเราเป็นเทศบัญญัติ   นะครับ  จ านวน
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  วิธีเลือกก็ใช้ตามข้อ 12 ครับ  เราเลือกทั้ง 
2 คณะ ครับ จะขอเริ่มคณะแรกก่อนคือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะนี้ผม
จะขอถามท่านสมาชิกว่าเราจะก าหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนี้กี่ท่านครับ 
เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม จ านวน 7 คน ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล   การประชุม จ านวน  7 คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มี

ไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จ านวน 7 คน  ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน โดยจะเลือกที
ละหนึ่งคน โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 ครับ เชิญคุณวีระ  ทรงเจริญ 
ครับ  

นายวีระ  ทรงเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายวีระ           
สมาชิกสภาเทศบาล   ทรงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  ขอผู้

รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณวีระ  ทรงเจริญ เสนอนางเสาวณิต   นันท์ธนะวานิช   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 

เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีบุคคลใดเสนอบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1  ต่อไปผม
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จะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญคุณสมบัติ  ทิพธามา ครับ  

นายสมบัต ิ ทิพธามา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายสมบัติ           
สมาชิกสภาเทศบาล   ทิพธามา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ   ทิพธามา เสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 2  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะ
เสนอบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ
คุณไพจิตร  บุลทวีนันท์ ครับ 

นายไพจิตร  บุลทวีนันท์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ   ผมนายไพจิตร         
สมาชิกสภาเทศบาล   บุลทวีนันท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนางวรรณวิมล  แซ่ตั้ ง  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณไพจิตร  บุลทวีนันท์  เสนอนางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 3  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณรัตนา  ช้างพลายงาม  ครับ 

นางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ดิฉันนางสาวรัตนา         
สมาชิกสภาเทศบาล   ช้างพลายงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณรัตนา  ช้างพลายงาม   เสนอนายดุจตะวัน  วิไลวงษ ์เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 4  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่า จะเสนอ 
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   บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    

คุณอุดม  อังกุรกวิน  ครับ 
นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ   ผมนายอุดม         
สมาชิกสภาเทศบาล   อังกุรกวิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  เสนอนางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 5  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  ครับ 

นายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายไพฑูรย ์  
สมาชิกสภาเทศบาล   มลสวัสดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายโกศล  รุ่งหทัยธรรม เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณไพฑูรย์  มลสวัสดิ์   เสนอนายโกศล  รุ่งหทัยธรรม   เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 6  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายโกศล  รุ่งหทัยธรรม เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณละออง  จันทร์แม้น  ครับ 

นายละออง  จันทร์แม้น    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายละออง   
สมาชิกสภาเทศบาล   จันทร์แม้น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายประกอบ  อินทร์เกตุ  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณละออง   จันทร์แม้น   เสนอนายประกอบ  อินทร์เกตุ  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 7  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายประกอบ  อินทร์เกตุ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 ครับ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ก็ครบทั้ง 7 ท่านแล้วนะครับ ซึ่งในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 7 คน ที่ได้เสนอ
ไว้และได้รับเลือกมีชื่อดังนี้ครับ   



 40 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย 

    1. นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช   
    2. นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 
    3. นางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง 
    4. นายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ 
    5. นางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ 
    6. นายโกศล  รุ่งหทัยธรรม 

   7. นายประกอบ  อินทร์เกตุ 
   คณะกรรมการครบทั้ง 7 ท่านแล้ว ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ ผมจะถามว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้ ซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้
จ านวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน สภาแห่งนี้จะก าหนดคณะกรรมการ
จ านวนกี่ท่านครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ จ านวน 7 คน ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล   ข้อบัญญัติ  จ านวน  7 คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน     

มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 7 คน  ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน โดยจะเลือกที
ละหนึ่งคน โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  1 ครับ เชิญคุณ เสาวณิต        
นันท์ธนะวานิช  ครับ  

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนายวีระ  ทรงเจริญ  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช   เสนอนายวีระ  ทรงเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายวีระ  ทรงเจริญ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญคุณสุนทรี  
เลิศสุวรรณ ครับ  

นางสาวสุนทรี   เลิศสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวสุนทรี   
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สมาชิกสภาเทศบาล  เลิศสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายสมบัติ  ทิพธามา  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสุนทรี   เลิศสุวรรณ   เสนอนายสมบัติ  ทิพธามา   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายสมบัติ  ทิพธามา  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  3  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ          
คุณวรรณวิมล  แซ่ตั้ง ครับ  

นางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางวรรณวิมล 
สมาชิกสภาเทศบาล  แซ่ตั้ ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุ รี   ขอเสนอนายไพจิตร  บุลทวีนันท์   เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณวรรณวิมล  แซ่ตั้ง   เสนอนายไพจิตร  บุลทวีนันท์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญ เสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  เป็นอันว่านายไพจิตร  บุลทวีนันท์  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็น
ควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ          
คุณดุจตะวัน  วิไลวงษ์ ครับ  

นายดุจตะวัน  วิไลวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมนายดุจตะวัน 
สมาชิกสภาเทศบาล  วิไลวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณดุจตะวัน  วิไลวงษ ์   เสนอนางสาวรัตนา   ช้างพลายงาม   เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืน

อีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4 ครับต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5  เชิญเสนอชื่อครับ 
เชิญคุณสุนทรี  เลิศสุวรรณ ครับ  

 
 
นางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวสุนทรี 
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สมาชิกสภาเทศบาล  เลิศสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายอุดม  อังกุรกวิน  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณสุนทรี  เลิศสุวรรณ   เสนอนายอุดม  อังกุรกวิน    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายอุดม  อังกุรกวิน  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  6 เชิญเสนอชื่อครับ  เชิญ          
คุณโกศล  รุ่งหทัยธรรม ครับ  

นายโกศล  รุ่งหทัยธรรม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมนายโกศล 
สมาชิกสภาเทศบาล  รุ่งหทัยธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ คนที่ 6  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณโกศล  รุ่งหทัยธรรม   เสนอนายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญ เสนอชื่ อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  เป็น อันว่านายไพฑูรย์   มลสวัสดิ์   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6 ครับ  ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7  เชิญเสนอชื่อครับ 
เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายละออง  จันทร์แม้น  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต   นันท์ธนะวานิช  เสนอนายละออง  จันทร์แม้น   เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืน

อีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายละออง  จันทร์แม้น เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 ครับ   ซึ่งเราเลือกมาครบทั้ง 7 ท่านแล้ว โดย
ทั้ง 7  ท่านประกอบด้วย 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย 
   1. นายวีระ  ทรงเจริญ   
   2. นายสมบัติ  ทิพธามา   
 
   3. นายไพจิตร  บุลทวีนันท์   
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   4. นางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม   
   5. นายอุดม  อังกุรกวิน   
   6. นายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  
   7. นายละออง  จันทร์แม้น 
   ทั้ง 7 ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามที่สภาแห่งนี้เห็นควรครับ ซึ่งเราได้

เลือกมาท้ัง 2 คณะแล้ว ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7  

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เรื่องอ่ืน ๆ ไม่มีนะครับ   เราประชุมมาจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล   ผมประธานสภาก็ขอขอบคุณ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้   

ท่ านหั วหน้ าส่ วนการงาน ท่ านนายกเทศมนตรี เมืองราชบุ รี  ท่ านประธานชุมชน              
ท่านสื่อมวลชน  ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
...................................................................... 

 
 
 
ปิดการประชุมเวลา  12.00   น.         
     
 

       (ลงช่ือ).................................................................เลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
         (นางวิลาสินี      อิทธิโสภณพิศาล) 
     ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

   (ลงช่ือ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
                 (นายทวีป     เหนือมณีมงคล) 
 
 
 
 
 
 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก 

     วันจันทร์ที่  23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  เวลา  10.00 น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 

       ----------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 1. นายทวีป เหนือมณีมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 2. นายวิทยา เหล่างาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 3. นายไพจิตร บุลทวีนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 4. นางเสาวณิต นันท์ธนะวานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  
 5. นางวรรณวิมล แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 6. นายสมบัติ ทิพธามา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  
 7. นายละออง จันทร์แม้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 8. นางสาวสุนทรี เลิศสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 9. นายวีระ ทรงเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   
 10. นายประกอบ อินทร์เกต ุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 11. นายไพฑูรย์ มลสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 12. นางสาวรัตนา ช้างพลายงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 13. นายอุดม อังกุรกวิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 14. นายดุจตะวัน วิไลวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 15. นายโกศล รุ่งหทัยธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 16. นายณรงค ์ เกาะแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 17. นายวิชัย เจนนิติธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  
 18. นางวิลาสินี อิทธิโสภณพิศาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
       
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  
  
ผู้เข้าฟังการประชุม 
 1. นายรณภพ   เหลืองไพโรจน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
    แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
 2. นายเจริญชัย นพชาติสถิตย์ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี   
 3. นายสัญญา ถิรเขมกุล หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ จังหวัดราชบุรี  
 4. ร.ต.วัลลภ  สมร หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน  
    กองร้อยรักษาความสงบ กองพลพัฒนาทื่ 1 
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 5. จ.ส.อ.สาธิต  แก่นน้อย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน  
    กองร้อยรักษาความสงบ กองพลพัฒนาที่ 1   
 6. นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล 
 7. นางพาณิภัค ไพศาลธนสมบัต ิ รองปลัดเทศบาล 
 8. นายวิรัตน์ ระวังภัย ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
 9. นางชลีภรณ์ กุญชรชัย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 10. นางพัฒนา สงวนเจียม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 11.  นางบังอร มโนน้อม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 12. จ.อ.วีรยุทธ บุญมา ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 13.   นายรุ่งโรจน์   พิศาลรัตนคุณ ผู้อ านวยการกองช่าง  
 14. นางสาวสุนทรี บัวอยู่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกองคลัง 
 15. นายอาคม จิตบรรจง หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล 
 16. นายธีระพงศ์ คฤหบดี หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกองการประปา 
 17. นายธีรพันธ์ คฤหบดี หัวหน้างานเทศกิจ รักษาราชการแทน 
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 18. นางสาวเนตรนภา มนตรีมุข บุคลากร 7ว รักษาราชการแทน 
    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลฯ   
 19. นางสาวศรีสุดา ประเคนรี ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  1  
 20. นางสกาวรัตน์ นิลเพชร์พลอย ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2   
 21. นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  3 
 22. นายสมศักดิ์ หงษ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาล  4   
 23. นางพรรณี พระยาลอ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5   
 24. นางสาวแสงดาว พุ่มพวง เจ้าพนักงานธุรการ 6ว 
 25. นางสินีนาฏ ลิ้มกมลกุล เจ้าพนักงานธุรการ 6 
 26.  นางแสงจันทร์ ทองใหญ ่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5    
 27.  นางกฤษณา ศรีเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการ 5                 
 28. นางจุฑาทิพย์ พึงร าพัน เจ้าพนักงานธุรการ 4 
 29. นางสาวสมัย มั่นคง บุคลากร 4 
 30. นางกิ่งกนก ปุญญมาโนชญ์ เจ้าพนักงานธุรการ 4 
 31. นางสาวอภิสรา นาคน ุ เจ้าพนักงานธุรการ 2  
 32. นางสาวนภาวรรณ บุญฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 2 
 33. นางสาวรุ่งรวี ตัวกลั่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 
 34. นางวนิดา วรปัสสุ ผู้ช่วยธุรการ 
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 35. นางพิมลพรรณ ภิริยะกากูล พนักงานหอกระจายข่าว 
 36. นายณัฐพล พิณประภศัร ์ พนักงานหอกระจายข่าว  
 37. นางอาภา ชมม่ิง พนักงานจ้างทั่วไป  
 38. นางท าเนา  โลกวิทย์ ประธานชุมชนสันคู 
 39. นายเลี้ยง  ตรรก์ชูวงศ ์ ประธานชุมชนพร้อมพัฒนา 
 40. นายสถาพร  นรสิงห์ ประธานชุมชนชาวดิน   
 41. นายคมปิยะ อิษฎานนท ์ นักข่าว RCTV  

 42. นายธุมากร พิพัฒน์กิจไพศาล นักข่าว HCTV   
 43. นางสาวภัทฑริดา ครองวิริยภาพ หนังสือพิมพ์ข่าวภาค 7  

       ………………………………………………………………….. 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครัง้แรก 
วันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2558   เวลา  10.00 นาฬิกา 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุร ี
............................ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 3   เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 4        ก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2558  
       และ ประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระท่ี 5    ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีแถลงนโยบายต่อสภา 
   เทศบาลเมืองราชบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 6    การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

นางพิมลพรรณ   ภิริยะกากูล  ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ท่านรองรณภพ  เหลืองไพโรจน์   
พนักงานหอกระจายข่าว    รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียน

บูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาครั้งแรก ของสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอเรียน
เชิญค่ะ  

  (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ได้มีประกาศ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่  1/2558 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นการชั่วคราวแล้วนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.
2552 และข้อ 6 ถึง ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น       พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึง
ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก ในวันนี้ และนับว่าเป็นการเริ่มต้น 
แห่งการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะน าประโยชน์มาสู่ท้องถิ่น ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก ณ บัดนี้ครับ 

นางพิมลพรรณ   ภิริยะกากูล  เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาครั้งแรก ของสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   
พนักงานหอกระจายข่าว จึงขอเรียนเชิญ นายประกอบ  อินทร์เกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขึ้นเป็น

ประธานสภาชั่วคราว และขอเรียนเชิญ นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรีชั่วคราว และด าเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญ 

 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ     เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ก่อนที่จะด าเนินการเลือก 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ประธานสภาเทศบาลผมจะน าสมาชิกสภาเทศบาลกล่าว ค าปฏิญาณตน  ขอเชิญ 

เลขานุการสภา   ช่วยชี้แจงครับ  
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  กราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ 
ปลัดเทศบาล ทรงเกียรติทุกท่าน และท่านนายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในล าดับต่อไปก่อนที่ 
เลขานุการสภาชั่วคราว จะมีการเลือกประธานสภา  ขออนุญาตกราบเรียนเรื่องระเบียบการเลือกประธานสภา ในการ

เลือกประธานสภาในครั้งนี้ ก่อนที่จะด าเนินการเลือก ผมขอท่านประธานสภาชั่วคราว ซึ่ง
ได้แก่ท่านประกอบ  อินทร์เกตุ  ซึ่งเกิดเมื่อปี 2478 ปัจจุบันอายุ  80 ปี  ซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุด
ในสมาชิกสภาเทศบาลเมือง  ขอให้น ากล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ก่อนเข้ารับ
ต าแหน่ง  ขอเรียนเชิญครับ    

นายประกอบ  อินทร์เกตุ     ต่อไปนี้ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีทุกท่าน   กล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว โดยขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวตามผมพร้อมกัน ครับ 

ข้าพเจ้า.......นายประกอบ     อินทร์เกตุ    ........(ออกชื่อผู้
ปฏิญาณ).......     ขอปฏิญาณว่า  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”  
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ขอเชิญนั่งครับ    ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี   1     เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ       ขอเชิญเลขานุการสภา    ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามระเบียบ               
ปลัดเทศบาล  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  7  ก าหนดว่า 
เลขานุการสภาชั่วคราว ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก   ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภา

ท้องถิ่นชั่วคราว   ดังนั้นจึงขออนุญาตกราบเรียนเข้าสู่ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง เลือก
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 13)   พ.ศ.2552  มาตรา 20   “สภาเทศบาลมีประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภา
คนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล” 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น   การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้  วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คนมาช่วย  ฉะนั้น  ขอเชิญท่านประธานสภาชั่วคราว  
ให้สมาชิกเสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาล 

นายประกอบ  อินทร์เกตุ    หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาชั่วคราว    สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นายทวีป  เหนือมณีมงคล  
  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ    มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  
ประธานสภาชั่วคราว    เป็นประธานสภาเทศบาลและมีผู้รับรองครบถ้วนนะครับ เมื่อมีผู้รับรองครบถ้วน  มีท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะเสนอชื่อประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ 
ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อนายทวีป  เหนือมณีมงคล เป็นประธานสภาเทศบาล 
เพียงคนเดียวครับ ขอเชิญเลขานุการสภา อธิบายระเบียบครับ 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไข 
ปลัดเทศบาล   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ  14   ก าหนดว่า   “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น    
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เลขานุการสภาชั่วคราว รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ

แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ    เมื่อมีผู้เสนอชื่อ นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
ประธานสภาชั่วคราว    เพียงคนเดียว    ซึ่งตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล    ดังนั้นจึง

ถือว่า นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี    และผม
จะได้ท าหนังสือรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพ่ือขอให้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
เมืองราชบุรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13 )       
พ.ศ.2552   มาตรา 20   ต่อไป 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร เรียนเชิญท่านประธานสภา รับค าสั่งครับ    ค าสั่งจังหวัดราชบุรี  ที่ 708/2558          
ปลัดเทศบาล   ลงวันที่  23   กุมภาพันธ์   2558   เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ด้วยสภา 
เลขานุการสภาชั่วคราว เทศบาลเมืองราชบุรี รายงานในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  

2558   สภาเทศบาลเมืองราชบุรี    มีมติให้  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภา
เทศบาลเมืองราชบุรี  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงแต่งตั้ง
ให้  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ทั้งนี้   ตั้งแต่  วันที่  
23 กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   ลงชื่อ           
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี  โอกาสต่อไปนี้ขอเรียนเชิญ  นายทวีป  เหนือมณีมงคล   นั่งประจ าที่
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี และด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2  ต่อไป 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาล และทางจังหวัด 
ประธานสภาเทศบาล ราชบุรี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผม เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ดังนั้นผมจึงขอท าหน้าที่

ด าเนินการประชุมต่อไปเลยนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2    

ระเบียบวาระท่ี   2     เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล ขอเชิญเลขานุการสภา    ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามพระราชบัญญัติ  
ปลัดเทศบาล       เทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552   มาตรา 20  “สภาเทศบาลมี 
เลขานุการสภาชั่วคราว ประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภา

เทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 8 วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น    การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้
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ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดย
ใช้วิธีเดิม   ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คนมาช่วย  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11   เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ  ผมจะขอถามท่าน

สมาชิกเลยนะครับว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใดเป็นรองประธานสภาเทศบาล
เมืองราชบุรี โปรดเสนอชื่อครับ ขอเชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นายวิทยา  เหล่างาม เป็นรอง

ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอนายวิทยา  เหล่างาม เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองราชบุรี โดยมีผู้รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกไหมครับขอ

เชิญครับ เชิญเสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอ่ืน  ตามระเบียบแล้วมี
การเสนอชื่อ นายวิทยา  เหล่างาม เพียงชื่อเดียวก็ถือว่านายวิทยา  เหล่างาม  ได้รับคัดเลือก
เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3    เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวอธิบาย 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบครับ 
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
ปลัดเทศบาล   ข้อ  18  ก าหนดว่า   “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร 
เลขานุการสภาชั่วคราว ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง   เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้

ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น    ส่วนวิธีการเลือกก็ให้เป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 ข้อ 8  คือ  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลที่สมควร
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  โดยต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   ถ้ามีผู้
เสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเพียงคนเดียว  ก็ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2554  ข้อ  14   คือให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก  

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ  ผมจะขอถามท่าน

สมาชิกเลยนะครับว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใดเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี โปรดเสนอชื่อครับ ขอเชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

 
 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 

เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีผู้รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกไหม

ครับขอเชิญครับ เชิญเสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอ่ืน  เป็นอันว่า
สภาแห่งนี้เห็นควรให้ นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี   ขอเชิญเลขานุการสภา ปฏิบัติหน้าที่ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4   

ระเบียบวาระท่ี   4     ก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2558  และประชุมสมัย
สามัญ  สมัยแรก  ของปี   พ.ศ. 2559 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภา  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552       

มาตรา 24  ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552   มาตรา 24   วรรคสี่  ก าหนด
ว่า  สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก   ผู้ว่าราชการจังหวัด  รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ  11  ก าหนดว่า  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม
สมัยสามัญ  ดังนี้  (2)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด    แต่ละสมัยนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และ  มีก าหนดกี่วัน 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงผมขอสรุปว่า  ระเบียบวาระนี้ให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2558    ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)   พ.ศ. 2552  มาตรา 24  ก าหนดให้ในปี
หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยตายตัว    ส่วนเรื่องระยะเวลาก าหนดว่าสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  และเมื่อเราก าหนดระยะเวลาและสมัย
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ประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2558 แล้วเราก็ต้องก าหนด และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2559  ดังนั้นผมจึงขอแยกประเด็นพิจารณาทีละประเด็นคือ 

   1.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 จะมีกี่สมัย 
   2.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด 
   3.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 แต่ละสมัยจะมีกี่วัน 
   4.เราจะก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2559 สมัยแรก  เมื่อใด 
   ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นนี้ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้ก าหนด  โดยมติของสภาแห่งนี้ ผมจะถามท่าน

สมาชิกเป็นประเด็นๆดังนี้  ประเด็นแรกคือผมจะถามว่าสภาแห่งนี้จะ ก าหนดการประชุมสมัย
สามัญประจ าปี  2558 ในแต่ละสมัยโดยจะเริ่มเมื่อใด ทั้งสี่สมัยนะครับ โดยให้ท่านสมาชิก
เสนอครับ ให้ท่านสมาชิกเสนอวันเริ่มประชุมทั้งสี่สมัยครับ  ขอเชิญคุณสมบัติ   ทิพธามา ครับ 

นายสมบัติ  ทิพธามา  เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมบัติ  ทิพธามา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย 
   สามัญ  ประจ าปี  2558    จ านวน  4  สมัย  ดังนี้ 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  
   ขอผู้รับรองครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ  ทิพธามา  ได้เสนอทั้งสี่สมัย โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
    โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ก าหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลทั้งสี่สมัย ดังนี้ 

   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
    ต่อไปเป็นประเด็นที่ 2 ผมจะถามท่านสมาชิกว่าในจ านวน 4 สมัย ซึ่งได้ก าหนดวันเริ่ม

ประชุมไปแล้วนั้น เราจะประชุมกันมีก าหนดกี่วันครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ   เชิญ
คุณสมบัติ  ทิพธามา ครับ 

นายสมบัติ  ทิพธามา  เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
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สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมบัติ  ทิพธามา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลา

ประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  2558   แต่ละสมัยมีก าหนด 30 วัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ  ทิพธามา  เสนอ 30 วัน โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ก าหนด

ระยะเวลาประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2558 ทั้ง 4 สมัย สมัยละ 30 วันครับ  ต่อไปผมจะถาม
ประเด็นที่ 3 ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรจะเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2559  โดยจะเริ่มประชุมกันเมื่อใดครับ เชิญคุณอุดม  อังกุรกวิน ครับ  

 
นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2559  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีผู้ 
ประธานสภาเทศบาล   รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559   ต่อไปผมจะถาม
เป็นประเด็นที่ 4 ว่า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  นั้น เราจะก าหนด
ประชุมกันก่ีวันครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณอุดม  อังกุรกวิน ครับ 

นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอก าหนด 30  วันครับ ขอผู้

รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 30 วัน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภา

แห่งนี้เห็นควรก าหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  ก าหนด
ระยะเวลาประชุมกัน 30 วัน ครับ  เราก็พิจารณากันมาถึงครบทั้ง 4 สมัย และก าหนด
ระยะเวลากันแล้วนะครับ ซึ่งครบก าหนดตามระเบียบวาระท่ี 4  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5   ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล 
นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฏ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรง  
นายกเทศมนตรี เกียรติ   ดิฉัน นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฏ  นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   ขออนุญาตยื่นเอกสาร 

เพื่ อที่ จะให้ทางท่านประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   นัดประชุมสภาเทศบาล เพื่ อให้
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉัน นางศมานันท์    เหล่าวณิชวิศิษฏ  
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   ก่อนที่สภาเทศบาลเมืองราชบุรี จะได้พิจารณาในระเบียบวาระที่ 5  
เร่ือง ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอเรียน
ชี้แจงเหตุผล ซึ่งจะต้องขอให้ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อแถลง
นโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน โดยมีเหตุผลดังนี้   ตามที่มีประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ที่  1/2558  ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง แต่งตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและผู้ บ ริห ารเทศบาล เมือ งราชบุ รี   เป็ นการชั่ วคราว  ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/ว 1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558  แจ้งแนวทางการปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยก าหนดว่าก่อน
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จะเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุ มสภา
เทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น  เนื่องจากตามประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ประกอบกับประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ 1/2558  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว อีก
ทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ว 1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558  แจงแนวทางการปฏิบัติเป็นการด่วนที่สุด ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งไม่ให้เกิดปัญหา
ในเรื่องอ านาจ สั่งการตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  ดังนั้นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จึงขอให้
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อให้นายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรี แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา ขอขอบคุณค่ะ 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล จากญัตตินี้นะครับ สืบเนื่องมาจากค าสั่งด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ฉบับของ 
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  ว่าให้สภาเทศบาลเปิดประชุมให้กับท่านนายกเทศมนตรีเมือง

ราชบุรี แถลงนโยบายภายใน 30 วัน ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้ท าหนังสือถึงผม 
ให้ผมเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นการเร่งด่วน ซึ่งจากการแถลงของท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ผมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้เกิดความ    
สับสนในการบริหารราชการเทศบาลเมืองราชบุรี และเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
บริหารงานของท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  เมื่อผมวินิจฉัยแล้วเป็นการเร่งด่วน ผมจะขอ
นัดในที่ประชุมแห่งนี้ เพ่ือเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  เพ่ือให้ท่านนายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรี แถลงนโยบายต่อสภา โดยจะก าหนดประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2558 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.  โดยขอนัดประชุมตามก าหนดนี้ต่อ
สภา เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจกระเบียบวาระการประชุม
ให้กับท่านสมาชิกพร้อมทั้งเหตุผลในการเปิดประชุมโดยเร่งด่วนให้กับท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง
ครับ ขอให้ท่านสมาชิกทราบโดยทั่วกันครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6     
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ระเบียบวาระท่ี 6   การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552  
เลขานุการสภา  มาตรา  32 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        

พ.ศ. 2547 ข้อ 103 (1), ข้อ 105 (2) (3) ก าหนดว่าให้สภาเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาไว้ไม่เกิน 2 คณะ คือ 

    1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   และให้มีจ านวนกรรมการไม่น้อยว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และวิธีการเลือกคณะกรรมการ

สภาท้องถิ่นใช้วิธีเลือกตามข้อ 12 และใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล ท่านเลขาได้อธิบาย ข้อบังคับให้กับท่านสมาชิกได้ทราบแล้วนะครับว่าเราจะต้องเลือก 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการประจ าสภา จ านวน 2 คณะ คณะที่ 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

คณะที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     ซึ่งในสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ก็เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพราะของเราเป็นเทศบัญญัติ   นะครับ  จ านวน
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  วิธีเลือกก็ใช้ตามข้อ 12 ครับ  เราเลือกทั้ง 
2 คณะ ครับ จะขอเริ่มคณะแรกก่อนคือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะนี้ผม
จะขอถามท่านสมาชิกว่าเราจะก าหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนี้กี่ท่านครับ 
เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม จ านวน 7 คน ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล   การประชุม จ านวน  7 คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มี

ไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จ านวน 7 คน  ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน โดยจะเลือกที
ละหนึ่งคน โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 ครับ เชิญคุณวีระ  ทรงเจริญ 
ครับ  

นายวีระ  ทรงเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายวีระ           
สมาชิกสภาเทศบาล   ทรงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  ขอผู้

รบัรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
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นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณวีระ  ทรงเจริญ เสนอนางเสาวณิต   นันท์ธนะวานิช   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 

เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีบุคคลใดเสนอบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1  ต่อไปผม
จะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญคุณสมบัติ  ทิพธามา ครับ  

นายสมบัต ิ ทิพธามา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายสมบัติ           
สมาชิกสภาเทศบาล   ทิพธามา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ   ทิพธามา เสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 2  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะ
เสนอบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ
คุณไพจิตร  บุลทวีนันท์ ครับ 

นายไพจิตร  บุลทวีนันท์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ   ผมนายไพจิตร         
สมาชิกสภาเทศบาล   บุลทวีนันท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนางวรรณวิมล  แซ่ตั้ ง  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณไพจิตร  บุลทวีนันท์  เสนอนางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 3  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณรัตนา  ช้างพลายงาม  ครับ 

นางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ดิฉันนางสาวรัตนา         
สมาชิกสภาเทศบาล   ช้างพลายงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณรัตนา  ช้างพลายงาม   เสนอนายดุจตะวัน  วิไลวงษ ์เป็นคณะกรรมการตรวจ 
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ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 4  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่า จะเสนอ 

 
 
   บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  5 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    

คุณอุดม  อังกุรกวิน  ครับ 
นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ   ผมนายอุดม         
สมาชิกสภาเทศบาล   อังกุรกวิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  เสนอนางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 5  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  6 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  ครับ 

นายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายไพฑูรย ์  
สมาชิกสภาเทศบาล   มลสวัสดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายโกศล  รุ่งหทัยธรรม เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณไพฑูรย์  มลสวัสดิ์   เสนอนายโกศล  รุ่งหทัยธรรม   เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 6  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายโกศล  รุ่งหทัยธรรม เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณละออง  จันทร์แม้น  ครับ 

นายละออง  จันทร์แม้น    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายละออง   
สมาชิกสภาเทศบาล   จันทร์แม้น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายประกอบ  อินทร์เกตุ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณละออง   จันทร์แม้น   เสนอนายประกอบ  อินทร์เกตุ  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
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ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 7  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายประกอบ  อินทร์เกตุ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 ครับ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ก็ครบทั้ง 7 ท่านแล้วนะครับ ซึ่งในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 7 คน ที่ได้เสนอ
ไว้และได้รับเลือกมีชื่อดังนี้ครับ   

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย 
    1. นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช   
    2. นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 
    3. นางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง 
    4. นายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ 
    5. นางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ 
    6. นายโกศล  รุ่งหทัยธรรม 

   7. นายประกอบ  อินทร์เกตุ 
   คณะกรรมการครบทั้ง 7 ท่านแล้ว ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ ผมจะถามว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้ ซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้
จ านวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน สภาแห่งนี้จะก าหนดคณะกรรมการ
จ านวนกี่ท่านครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ จ านวน 7 คน ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล   ข้อบัญญัติ  จ านวน  7 คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน     

มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 7 คน  ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน โดยจะเลือกที
ละหนึ่งคน โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  1 ครับ เชิญคุณ เสาวณิต        
นันท์ธนะวานิช  ครับ  

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนายวีระ  ทรงเจริญ  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช   เสนอนายวีระ  ทรงเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายวีระ  ทรงเจริญ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็น
ควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ
คุณสุนทรี  เลิศสุวรรณ ครับ  

นางสาวสุนทรี   เลิศสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวสุนทรี   
สมาชิกสภาเทศบาล  เลิศสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนายสมบัติ   ทิพธามา  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสุนทรี   เลิศสุวรรณ   เสนอนายสมบัติ  ทิพธามา   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายสมบัติ  ทิพธามา  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  3  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ          
คุณวรรณวิมล  แซ่ตั้ง ครับ  

นางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางวรรณวิมล 
สมาชิกสภาเทศบาล  แซ่ตั้ ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุ รี   ขอเสนอนายไพจิตร  บุลทวีนันท์   เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณวรรณวิมล  แซ่ตั้ง   เสนอนายไพจิตร  บุลทวีนันท์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญ เสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  เป็นอันว่านายไพจิตร  บุลทวีนันท์  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็น
ควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ          
คุณดุจตะวัน  วิไลวงษ์ ครับ  

นายดุจตะวัน  วิไลวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมนายดุจตะวัน 
สมาชิกสภาเทศบาล  วิไลวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณดุจตะวัน  วิไลวงษ์    เสนอนางสาวรัตนา   ช้างพลายงาม   เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืน

อีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4 ครับต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใด
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เห็นควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5  เชิญเสนอชื่อ
ครับ เชิญคุณสุนทรี  เลิศสุวรรณ ครับ  

 
 
นางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวสุนทรี 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลิศสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนายอุดม  อังกุรกวิน  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที ่5  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณสุนทรี  เลิศสุวรรณ   เสนอนายอุดม  อังกุรกวิน    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายอุดม  อังกุรกวิน  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  6 เชิญเสนอชื่อครับ  เชิญ          
คุณโกศล  รุ่งหทัยธรรม ครับ  

นายโกศล  รุ่งหทัยธรรม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมนายโกศล 
สมาชิกสภาเทศบาล  รุ่งหทัยธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณโกศล  รุ่งหทัยธรรม   เสนอนายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญ เสนอชื่ อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  เป็น อันว่านายไพฑูรย์   มลสวัสดิ์   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6 ครับ  ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7  เชิญเสนอชื่อครับ 
เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายละออง  จันทร์แม้น  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต   นันท์ธนะวานิช  เสนอนายละออง  จันทร์แม้น   เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืน

อีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายละออง  จันทร์แม้น เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 ครับ   ซึ่งเราเลือกมาครบทั้ง 7 ท่านแล้ว โดย
ทั้ง 7  ท่านประกอบด้วย 
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   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย 
   1. นายวีระ  ทรงเจริญ   
   2. นายสมบัติ  ทิพธามา   
 
   3. นายไพจิตร  บุลทวีนันท์   
   4. นางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม   
   5. นายอุดม  อังกุรกวิน   
   6. นายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  
   7. นายละออง  จันทร์แม้น 
   ทั้ง 7 ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามที่สภาแห่งนี้เห็นควรครับ ซึ่งเราได้

เลือกมาท้ัง 2 คณะแล้ว ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7  

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เรื่องอ่ืน ๆ ไม่มีนะครับ   เราประชุมมาจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล   ผมประธานสภาก็ขอขอบคุณ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้   

ท่ านหั วหน้ าส่ วนการงาน ท่ านนายกเทศมนตรี เมืองราชบุ รี  ท่ านประธานชุมชน              
ท่านสื่อมวลชน  ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
...................................................................... 

 
 
 
ปิดการประชุมเวลา  12.00   น.         
     
 

       (ลงช่ือ).................................................................เลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
         (นางวิลาสินี      อิทธิโสภณพิศาล) 
     ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

   (ลงช่ือ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
                 (นายทวีป     เหนือมณีมงคล) 
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      วันที่   16    เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2558 
 
  วันนี้เวลา....10.00.........น.   คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก  ประชุมวันจันทร์ที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  แล้ว 
เห็นว่าถูกต้อง 
 
 
   (ลงชื่อ)..........................................................................................ประธานกรรมการ  
                  (นางเสาวณิต       นันท์ธนะวานิช)             
 

  (ลงชื่อ)..........................................................................................กรรมการ 
             (นางวิลาสินี       อิทธิโสภณพิศาล) 
 

   (ลงชื่อ).......................................................................................... .กรรมการ 
             (นางวรรณวิมล      แซต่ั้ง)  
 

   (ลงชื่อ)...........................................................................................กรรมการ 
             (นายประกอบ       อินทร์เกต)ุ 
    

 
…………………..........................ผู้บันทึกเสียงรายงานการประชมุ 

(นางพิมลพรรณ  ภิริยะกากูล) 
 
…………………...................ผู้ถอดเทปบันทึกเสียง/ผู้พิมพ์รายงาน 

(นางกิ่งกนก   ปุญญมาโนชญ)์ 
 
…………………..........................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางบังอร      มโนน้อม) 
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   (ลงชื่อ)...........................................................................................กรรมการ  
             (นายดุจตะวัน       วิไลวงษ)์ 
 

   (ลงชื่อ).......................................................................................... .กรรมการ 
             (นายโกศล       รุ่งหทยัธรรม) 
 

   (ลงชื่อ)........................................................................................ ...กรรมการ 
             (นางสาวสุนทรี      เลศิสุวรรณ)  
 
 
  ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก   
ประจ าวันจันทร์ที่  23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558  แล้ว เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. 2558 
  
   
 
   (ลงชื่อ)................................................................... .........ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
                      ( นายทวีป    เหนือมณีมงคล ) 
 


