
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 คร้ังที่  1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 

วันอังคาร ที่  10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  ๐๙.3๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 

*************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอนันต์   จันดี ประธานสภาเทศบาลฯ อนันต์  จันดี  
๒ นายร่าเหม  หาญจิตร์ รองประธานสภาเทศบาลฯ ร่าเหม  หาญจิตร์  
๓ นายสมเกียรติ  สลาสะรัด เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมเกียรติ  สลาสะรัด  
4 นายชรินทร์  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  1 ชรินทร์  ถลาง  
5 นายก่อละหลี ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  1 ก่อละหลี   ถลาง  
6 นายเฝาหรี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  1 เฝาหรี  ถลาง  
7 นายอิมรอน  สมาดี สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  2 อิมรอน  สมาดี  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

  -ไม่มี 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวรากร   กิจการ นายกเทศมนตรี วรากร   กิจการ  
2 นายซุลกิฟลี  มาโนชน์ รองนายกเทศมนตรี ซุลกิฟลี  มาโนชน์  
3 นายรุสดี  ประเสริฐดำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี  ประเสริฐดำ  
4 นายพิเชษฐ์  กิจการ เลขานุการนายกเทศมนตรี พิเชษฐ์   กิจการ  
5 นายภานุวัฒน์  กำพวน ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาล  ภานุวัฒน์  กำพวน  
6 นางพรรณทิพย์  อินตัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  พรรณทิพย์  อินตัน  
     

 

 

 

 



 

นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสมเกียรติ  สลาสะรัด ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจ
นับองค์ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน เป็นอันครบ
องค์ประชุม และได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประจำที ่และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
 
-สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 1 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ในวันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ผมขออ่านประกาศ เรื่อง ประชุม
สภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3  ให้ที่
ประชุมได้รับทราบ 
 
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้มีมติ
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี        
พ.ศ.๒๕๖3  วันที่ ๒7 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน  ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ 
สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3  โดยมีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ดังนี้ คือวันเริ่มประชุม
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖3 ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2563   
การกำหนดสมัยประช ุมสาม ัญประจำป ี  ตามความในมาตรา  ๒๔  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 
ประกอบข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  กำหนด
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี
กำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก      
ผู้ว่าราชการจังหวัด  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ 
ประกอบข้อ  ๒๐, ๒๑ , ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.
๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล กำพวน  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี 
พ.ศ.2563  โดยเริ ่มจากวันที ่  ๑ ถึงวันที ่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖3             
มีกำหนด 30 วัน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  28  ตุลาคม  
พ.ศ.๒๕๖3 (นายอารีดีน  อินตัน) ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน          

/-ตามท่ี นายอารีดีน   
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         - ตามที่ นายอารีดีน  อินตัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้ลาออก
จากตำแหน ่งสมาช ิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน และ นายอน ันต ์   จั นดี                 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวน เมื ่อวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  โดยได้ยื่น
หนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้รับทราบการ
ลาออกแล้ว จึงทำให้มีผลให้บุคคลทั้ง 2 พ้นจากตำแหน่งประธานสภาและรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน ตามลำดับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2563 
เป็นต้นไป 
       - ตามประกาศจังหวัดระนอง เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  ด้วยสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
อำเภอ สุขสำราญ จังหวัดระนอง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 มีกำหนด 30 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 30 
พฤศจิกายน 2563 และมีความประสงค์ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน
เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และพิจารณาเรื่องต่างๆที่เป็น
ประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกำพวน แต่เนื่องจากไม่มีประธานสภาเทศบาลตำบล  
กำพวนทำหน้าที่นัดประชุมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554  จึงเป็น
การจำเป็นเพื ่อประโยชน์แห่งเทศบาลตำบลกำพวน อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  จึงประกาศให้ทราบด้วย   
ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร)    
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จึงนำเรียนมาเพ่ือทราบ 
        - สืบเนื่องมาจากนายอารีดีน  อินตัน ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบล  กำพวน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และผู้ว่าราชการจังหวัด
ระนอง ได้แจ้งการลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภามายังเทศบาลตำบลกำพวน     
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และ นายอนันต์ จันดี  ขอลาออกจากตำแหน่งรอง
ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้
แจ้งการลาออกจากตำแหน่ง รองประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  
และให้เทศบาลตำบลกำพวนได้ดำเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวน ที่ว่างลง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ในขั้นตอนต่อไป 
นั้น 
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 
 

/มาตรา 20 ตรี... 
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นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาฯชั่วคราว 
 
 
 
 
 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาฯชั่วคราว 
 
 
 
 
 

         มาตรา 20 ตร ี   ในกรณีท ี ่ตำแหน ่งประธานสภาเทศบาลหร ือรอง
ประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ ่งตามมาตรา 20 ทวิ ให้สภา
เทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ตำแหน่งว่างลง  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 
        ข้อ 7  ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ
ชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดที่อยู่ในที่ประชุมในคราวนี้
ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว  

          -ลำดับต่อไปจะทำการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดที่อยู่ใน     
ที่ประชุมคราวนี้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว  ซึ่งในท่ีนี้ได้แก่ นายร่าเหม       
หาญจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เกิดวันที ่ 11  เดือนกุมภาพันธ์     
พ.ศ.2497  รวมอายุ  66  ปี  8  เดือน  26 วัน  เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน ครั้งนี้ได้ดำเนินการต่อไป ขอเชิญ ท่านร่าเหม  หาญจิตร์  ทำหน้าที่ 
ครับ 

        - ขอกราบสวัสดี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน  คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้เป็นประธานในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน ในวันนี้  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน คัดเลือก
สมาชิกเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน(ผู้ทำหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุม) เพื่อทำหน้าที่ในการประชุมตามระเบียบวาระ ผมขอให้เลขานุการสภา
ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องให้กับสมาชิกได้ทราบ เชิญครับ 

         ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 22 ในเมื่อประธานและรองสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุมให้
สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น 

       -ลำดับต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน คัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเพื่อทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน(ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่
ประชุม) เพ่ือจักได้ทำหน้าที่ในการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เชิญครับ 

 

/กระผม... 
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นายอิมรอน  สมาดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นายเฝาหรี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

 
นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
(ผู้ทำหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม) 
 
นายอิมรอน  สมาดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       กระผม  นายอิมรอน  สมาดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตที่ 2   
ขอเสนอ นายร่าเหม  หาญจิตร์  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน (ผู้ทำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุม) ครับ 

กระผม นายเฝาหรี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 ขอรับรอง ครับ 

กระผม นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 ขอรับรอง ครับ 

 

        -มีมตเิห็นชอบให้ นายร่าเหม  หาญจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน   
เป็นประธานสภาฯ(ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

     -ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอเชิญ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป ขอเชิญครับ 

       -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนทุกท่าน กระผม 
นายอิมรอน สมาดี  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงาน
ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ครั ้งที ่  2 ประจำปี พ.ศ.2563  ในวันพฤหัสบดีที ่  27  สิงหาคม  2563 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน ตามข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ผลปรากฏดังนี้ 
1. บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว จำนวน 20 หน้า 
2. ถ้อยคำที่บันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำในบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แต่อย่างใด 
 
 
 

/-ขอขอบคุณ... 
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นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
(ผู้ทำหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม) 
 
 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
 
 
 

 

ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
(ผู้ทำหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       -ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีสมาชิก 
ท่านใดท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคำในรายงานการประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ 
ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยสมาชิกท่านใด 
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนกรุณายกมือขึ้นพ้น 
ศรีษะ 
       -สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนลงมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน    

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่องการพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  
แทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิก สภาท้องถิ่นแต่ละคน มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
คนละหนึ่งชื ่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ที่ประธานในที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกตั้ง
ใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน 

/สูงสุดเท่ากัน... 
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นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
(ผู้ทำหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม) 
นายชรินทร์  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
(ผู้ทำหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม) 
 

นายเฝาหรี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาเทศฐาล 
(ผู้ทำหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม) 
 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

สูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙  
มาใช้บังคับโดยอนุโลมคือการรับรองให้ยกมือขึ้น ซึ่งทางประธานจะได้ดำเนินการใน
ลำดับต่อไป    
         ดังนั้น ประธานสภาฯ ((ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม) ได้ดำเนินการ
ประชุมเพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔  ข้อ ๓ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ต่อไป 

         -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กำพวนคนที่เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
เชิญเสนอชื่อครับ 

กระผม นายชรินทร์  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายอนันต์  จันดี 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน ครับ 

        -ขอให้สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ร ับรองไม่น ้อยกว ่าสองคน           
ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน แต่ละคนมีสิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียว 

 

กระผม นายเฝาหรี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง ครับ 

กระผม นายสมเกียรติ  สลาสะรัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง ครับ 

 

   -มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เห็นว่าสมควรให้เป็นผู ้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้ชี้แจงขั้นตอนหรือระเบียบกฎหมายกรณีมีการเสนอ
ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพียงคนเดียว 

      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประช ุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
      -ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

/-ผู้ได้รับเลือก... 

-7- 



นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
(ผู้ทำหน้าที่ประธาน 
ในทีป่ระชุม) 
ที่ประชุม 
 
นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
(ผู้ทำหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม) 
 
 
 
 
 

 
นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
(ผู้ทำหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม) 

 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 

       -ผู้ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน คือ นายอนันต์  จันดี 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 
 
 
-รับทราบ 

          -เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้ดำเนินการเลือกประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอชื่อประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงนามแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่
ประธานฯในที่ประชุมท้องถิ ่นต่อไป ซึ ่งในขณะที่รอคำสั ่งแต่งตั ้งประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวน ผมขอพักการประชุม และขอนัดประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 
เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน ทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมเพ่ือ
ดำเนินการคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน แทนตำแหน่งที่ว่าง ตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 

             พักการประชุม    

          -เม ื ่อท ี ่ประช ุมพร ้อมแล้ว ประช ุมต ่อนะคร ับ ตามที ่ ได ้ม ีการเล ือก
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน ซ ึ ่ งผ ู ้ ว ่ าราชการจ ังหว ัดระนอง โดย               
นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ได้ลงนามแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน
แล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
ครับ 

          -ตาม คำสั่งจังหวัดระนอง  ที่ 2507/2563  เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวน ด้วยสภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบล
กำพวน สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื ่อวันที ่ 30 
พฤศจิกายน 2563 มีมติเลือก นายอนันต์  จันดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
กำพวน ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ ่มเต ิมถึง           
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 แต่งตั้ง นายอนันต์  จันดี ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ทั ้งนี ้ ตั ้งแต่วันที ่ 10 
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
(นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร) ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

รับทราบ 

/-หลังจากท่ี... 
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นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
(ผู้ทำหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม) 
 
 
 
 

 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเฝาหรี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอิมรอน  สมาดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

       -หลังจากที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน แล้ว ขณะนี้สภาเทศบาลตำบลกำพวน ก็ได้ประธานสภาเทศบาล     
ผู้ซึ่งจะทำหน้าที่ในการประชุมสภาตามระเบียบวาระ ในการเลือกรองประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวนแทนตำแหน่งที ่ว ่าง  นะครับ กระผมจึงขอเร ียนเชิญ          
นายอนันต์  จันดี  ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน ที ่ได้รับเลือกทำหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 
3.2 เรื่องการพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
      แทนตำแหน่งที่ว่าง 
          -ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ทุกท่าน ที่ให้เกียรติและให้
ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน ในครั ้งนี้ 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กำพวน ทุกท่าน ให้ความร่วมมือ และทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อเทศบาล
ตำบลกำพวน และประชาชนชาวตำบลกำพวนทุกคน นะครับ ต่อไปขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้ชี ้แจงขั ้นตอนหรือระเบียบกฎหมาย       
ที่เกี่ยวข้องในการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน แทนตำแหน่งที่วา่ง 
เชิญครับ 

         -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

         -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กำพวน คนที่เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบล 
กำพวน เชิญเสนอชื่อครับ 

กระผม นายก่อละหลี ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอ  
นายร่าเหม  หาญจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
ตำบลกำพวน ครับ 
        -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน แต่ละคนมีสิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียว 

กระผม นายเฝาหรี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอรับรอง ครับ 

กระผม นายอิมรอน  สมาดี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอรับรอง ครับ 

/-มีสมาชิก 
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นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
สมาชิกสภาฯ 

 
ที่ประชุม 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 
เลิกประชุม 

       -มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้ชี้แจงขั้นตอนหรือระเบียบกฎหมายกรณีมีการเสนอ
ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพียงคนเดียว 

      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
       -ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

        -ผู้ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน คือ นายร่าเหม  
หาญจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

-รับทราบ 

         -ขอเชิญ นายร่าเหม  หาญจิตร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน เข้ามานั่งประจำที่และกล่าวต่อที่ประชุม 

          -ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ทุกท่าน ที่ให้เกียรติในการ
ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  กระผมจะทำหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุดครับ 

-รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 

        -สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  
ในวันนี้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 
เวลา   15.00 น. 

 

                                                 (ลงชื่อ)     พรรณทิพย์  อินตัน    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางพรรณทิพย์  อินตัน) 
                               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

/(ลงชื่อ)... 
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                       (ลงชื่อ)    สมเกียรติ  สลาสะรัด   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายสมเกียรติ  สลาสะรัด) 
                           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

                                                 (ลงชื่อ)       ร่าเหม  หาญจิตร์    ประธานกรรมการ 
                                 (นายร่าเหม  หาญจิตร์) 
                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
                                                 (ลงชื่อ)          ชรินทร์  ถลาง     กรรมการ 
                                   (นายชรินทร์  ถลาง) 
                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
                                                 (ลงชื่อ)        อิมรอน  สมาดี      กรรมการและเลขานุการ 
                                  (นายอิมรอน  สมาดี) 
                                                      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน    
สมัยประชุมสามัญ...สมัยที่........4...ครั้งที่...2....เมื่อวันที่.....30......พฤศจิกายน.....2563............................... 
 
                                                    ลงชื่อ    อนันต์  จันดี   
                    (นายอนันต์  จันดี) 
                                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 

 

 

 

 

 

 

 


