
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนคร้ังแรก 
วันศุกร์ ที่  7  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  10.00  น.   

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนชั่วคราว(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวน) 
อำเภอสุขสำราญ  จังหวดัระนอง 

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

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ก่อละหลี  ถลาง 
๒ นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
๓ น.ส.ดวงสุดา  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ดวงสุดา  ถลาง 
4 นายนพดล  หาญจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน นพดล  หาญจิตร 
5 นายมานิต  วัฒนารถ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน มานิต  วัฒนารถ 
6 น.ส.ไรน๊ะ  สาล ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ไรน๊ะ  สาลี 
7 น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน สุกัญญา  อาจหาญ 
8 นายอนันต์  จันดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อนันต์  จันดี 
9 นายอนุวัฒน์  หีมผอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อนุวัฒน์  หีมผอม 

10 นายอับดนล้อ  สาลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อับดนล้อ  สาลี 
11 นายอิ่มร้น  พินิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อ่ิมร้น  พินิจ 
12 นายเอนก  ห๊ะหรับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เอนก  ห๊ะหรับ 
ผู้ไม่มาประชุม 

                 -ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สมเกียรติ  ศรีษะเนตร 
2 นางจุฬาภรณ์  จันทนา ท้องถิ่นจังหวัดระนอง จุฬาภรณ์  จันทนา 
3 น.ส.ชนิดาภา  แก้วกระจาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ ชนิดาภา  แก้วกระจาย 
4 นายชัชพล  บุญสุข นิติกรปฏิบัติการ ชัชพล  บุญสุข 
5 นายนูรดี   อับดุลราฮิม นายอำเภอสุขสำราญ นูรดี   อับดุลราฮิม 
6 น.ส.นุชนารถ  ถลาง ท้องถิ่นอำเภอสุขสำราญ นุชนารถ  ถลาง 
7 นายภานุวัฒน์  กำพวน ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาลฯ ภานุวัฒน์  กำพวน 
8 นายนิทักษ์  บุญส่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นิทักษ์  บุญส่ง 
9 นายภักดี  แป้นถนอม ผู้อำนวยการกองช่าง ภักดี  แป้นถนอม 

10 นางเหมือนฝัน  ละเอียด นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองศึกษา เหมือนฝัน  ละเอียด 
11 นางกอบกุล  เชาวลิต หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กอบกุล  เชาวลิต 
12 นายอารีดีน  อินตัน ประชาชน อารีดีน  อินตัน 
13 นายสมเกียรติ  ชิดเอ้ือ ประชาชน สมเกียรติ  ชิดเอ้ือ 
14 นายด้าหรี  มาโนชน์ ประชาชน ด้าหรี  มาโนชน ์
15 นายสมัค  แสงขาว ประชาชน สมัค  แสงขาว 
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 เริ่มประชุม เวลา  10.00. น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายภานุวัฒน์  กำพวน ผู้อำนวยการ
กองคลั ง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำพวน เป็ น เลขานุการสภาชั่ วคราว เรียน เชิญ                 
นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวเปิดการประชุม และให้โอวาทแก่สมาชิก          
สภาเทศบาลตำบลกำพวน      
 
เลขานุการสภาชั่วคราว อ่านประกาศจังหวัดระนอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  
(นายภานุวัฒน์  กำพวน) ครั้งแรก   
     ประกาศจังหวัดระนอง  

 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนครั้งแรก  
 ------------------------- 

   ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลกำพวน จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
ครบตามที่กฎหมายกำหนด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  

   อาศั ย อ ำน าจต าม ค วาม ใน ม าต รา  2 4  ว รรค ส อ ง  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ.
2562  และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึง
กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล   กำพวนมาประชุมสภาเทศบาลตำบล
กำพวนครั้งแรก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนชั่วคราว (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวน 
สำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน) อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
    ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน   พ.ศ. 2564    
        สมเกียรติ  ศรีษะเนตร 
     (นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร) 
             ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดระนอง   
 ขอเรียนเชิญ ท่านสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าว

เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนครั้งแรก ครับ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง   เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน และผู้เข้าร่วมประชุม  
(นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร)   ทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดการประชุมสภา

เทศบาลตำบลกำพวนในวันนี้ ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและดูแลอำนวยประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน ดังนั้น ขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลกำพวน ทุกท่านร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการทำงานต้องมี 

/ความโปร่งใส... 
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  ความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขต

 เทศบาลเป็นสำคัญ   ในโอกาสนี้ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบล      
ก ำพ วน เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ต ามความ ใน มาต รา  2 4  แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 จึงกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนได้มาประชุมสภา
เทศบาลตำบล  กำพวนครั้งแรกในวันนี้ เพ่ือการดำเนินการเลือกประธานสภา
เทศบาลตำบล  กำพวยและรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวนและกำหนด
วันประชุมสมัยสามัญประจำปีของสภาเทศบาลตำบลกำพวนต่อไป บัดนี้       
ได้ เวลาอันสมควรแล้ ว ผมขอเปิ ดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน                
ครั้งแรก ณ บัดนี้ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว       เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ท่านนายอำเภอสุขสำราญ  
(นายภานุวัฒน์  กำพวน) ท่านท้องถิ่นจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ. 2547 แก้ ไข เพ่ิม เติม  ถึ งฉบับที่  2          
พ.ศ.2554 ข้อ 7    กำหนดไว้ว่าเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดประชุมสภา
ท้องถิ่นแล้ว  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว  โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด  ซึ่งอยู่ในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นคราวนั้น  เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  หากสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว   ให้เชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลําดับ  ซึ่งอยู่ในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นคราวนั้น   เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือทำหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุม นำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน และดำเนินการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ที่มีอายุมาก
ที่สุด คือ นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต
เลือกตั้งที่ 1 อายุ 64 ปี  ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลตำบล     
กำพวนชั่วคราว  เพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
ขอเรียนเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ  ผม นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต  
(นายก่อละหลี  ถลาง) เลือกตั้งที่ 1 ไม่ขอรับหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวนชั่วคราวครับ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เมื่อ นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
(นายภานุวัฒน์  กำพวน) เขตเลือกตั้งที่  1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุด ไม่ขอรับเป็นประธานสภา

เทศบาลตำบลกำพวนชั่วคราว ขอเรียนเชิญ นายอับดนล้อ สาลี สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 1 อายุ 55 ปี ซึ่งมีอายุมากที่สุด
รองลงมาลำดับที่ 1 ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน
        
          /ชั่วคราว... 
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 ชั่วคราว  เพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป       

ขอเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ท่านนายอำเภอสุขสำราญ     
(นายอับดนล้อ  สาลี) ท่านท้องถิ่นจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน และท่าน

ผู้มีเกียรติทุกท่าน ผม นายอับดนล้อ  สาลี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
กำพวน  เขตเลือกตั้งที่ 1  ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพ่ือนสมาชิก
ทุกท่าน  ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  เลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลกำพวน ทั้ง 2  เขตเลือกตั้งในสมัยนี้    และวันนี้ก็เป็น
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  ครั้งแรก  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 24 
วรรคสอง  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 6  
และข้อ 7  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง   ได้กำหนดให้มีการประชุม   
ในวันนี้  กระผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ประธานสภาชั่วคราว  นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน  

กล่าวคำปฏิญาณตน 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว    เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  ครั้งนีเ้ป็นการ 
(นายอับดนล้อ  สาลี)เป็นการประชุมสภาครั้งแรก  หลังจากที่ได้มีการ
เลือกตั้งกรณีครบวาระ  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.2562 มาตรา 17   ซึ่งกำหนด
ว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา
เทศบาลว่า “ จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย    ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 
ฉะนั้น   โอกาสนี้  ขอให้สมาชิกทุกท่านยืนขึ้น กล่าวคำปฏิญาณตนตาม
ข้าพเจ้า  ดังนี้ ข้าพเจ้า นายอับดนล้อ  สาลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
กำพวน ขอปฏิญาณตนว่า “ จะรักษาไว้ละปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต  และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
ท้องถิ่น”  นับจากนี้ไปจนครบวาระการดำรงตำแหน่ง อีก  4  ปีข้างหน้า 
พวกเราจะได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ  เพ่ือแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน  และ
เพ่ืออำนวยประโยชน์สุขให้แก่พ่ีน้องในเขตเทศบาลตำบลกำพวน   โดยใช้
สภาแห่งนี้เป็นศูนย์กลางผ่านไปยังนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  และ
ข้าราชการทุกท่านครับ 

         
          /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวนขอให้เลขานุการสภาฯ  
(นายอับดนล้อ  สาลี) ได้ชี้แจงวิธีการเลือกให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
(นายภานุวัฒน์  กำพวน) ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554  ข้อ 8 กำหนด

กระบวนการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ดังนี้  

    วิธีการเลือก 
1. ให้สมาชิกสภาฯ  แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  

ที่ตนเห็นสมควรได้ คนละหนึ่งชื่อเท่านั้น 
2. เมื่อสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ใดแล้ว  ต้องมี   

สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
    3.  สมาชิกสภาฯ แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 

4.  ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้ลงคะแนนเลือกจากชื่อ 
     เหล่านั้น 

    5.  หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเพียงคนเดียว  ให้ถือว่า 
     ผู้ถูกเสนอชื่อนั้นได้รับเลือก  แลว้ให้ประธานสภาชั่วคราว   
    ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาทันที 

    วิธีการลงคะแนน 
1. ให้ใช้วิธีเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ  

ลงในบัตรลงคะแนน 
2. เมื่อสมาชิกฯ  เขียนชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควร แล้วนำไปใส่ 

ในหีบบัตรที่เตรียมไว้ต่อหน้าประธานสภาชั่วคราว  

    วิธีนับคะแนน 
1. เมื่อสมาชิกลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญ

สมาชิกไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วยตรวจนับคะแนน  
2. เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ประธานสภาชั่วคราว

ประกาศคะแนนต่อที่ประชุม 

    ผลการนับคะแนน 
1. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
2.  ถ้ามีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ดำเนินการเลือกใหม่  

เฉพาะสมาชิกฯ  ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันเท่านั้นตามวิธีดังกล่าวข้างต้น 
 

/3. ถ้าหาก... 
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    3.  ถ้าหากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก   

    วิธีการจับสลาก 
     ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ดำเนินการดังนี้ 

1. ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว จับสลาก
ว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 

2. จัดทำบัตรสลากชนิดสี และขนาดอย่างเดียวกัน จำนวนเท่ากับจำนวน
คนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียน
ข้อความว่า  ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

3. ดำเนินการให้คนที่ได้รับคะแนนเท่ากันตกลงว่าคนใดจะจับสลาก
ก่อนหลัง 

4. หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราว จับสลากว่าคนใดจะเป็นคน
จับสลากก่อน 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ 
(นายอับดนล้อ  สาลี) เห็นสมควรได้รับ เลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน พร้อม       

ผู้รับรอง 2 คน  ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2                    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ สาลี สมาชิก 
(นางไรน๊ะ  สาลี) สภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอ นายอนันต์ จันดี 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 2  เป็นประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวน ค่ะ 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
(นายอับดนล้อ  สาลี)  

สมาชิกสภาฯ เขต 1   ผมนายนพดล  หาญจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต
(นายนพดล  หาญจิตร)  เลือกตั้งที่ 1 รับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2   ดิฉัน นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ กำพวนเขตเลือกตั้งที่ 2 รับรองค่ะ 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นประธาน 
(นายอับดนล้อ  สาลี) ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวนอีกหรือไม่  ถ้ามีเชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

        /ประธาน... 
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ประธานสภาฯ ชัว่คราว    ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอท่านอื่นอีก   ถือว่า  นายอนันต์ จันดี สมาชิกสภา 
(นายอับดนล้อ  สาลี) ถ้าไม่มีผู้ ใดเสนอท่านอ่ืนอีก  ถือว่า  นายอนันต์ จันดี  ได้รับเลือกเป็น

ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข  เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 
2   พ .ศ . 2 5 5 4   ข้ อ  14  และ เพ่ื อ ให้ เป็ น ไป ม าต รา 2 0  แห่ ง
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๔)       
พ.ศ.2562  ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงนามในคำสั่ง
แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวนครับ    และ บัดนี้การเลือก
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวนได้เสร็จสิ้นแล้ว    ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ ไข  เ พ่ิ ม เติ ม  ถึ งฉบั บ ที่  2   พ .ศ . 2 5 5 4   ข้ อ  10 กำห น ดว่ า  
“ประธานสภาชั่วคราว พ้นจากตำแหน่งเมื่อ  (๒) สำหรับเทศบาล  เมื่อ   
ผู้ว่าราชการจังหวัด  มีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล” ฉะนั้น ถือว่า
กระผมได้พ้นจากตำแหน่งประธานสภาชั่วคราว ตามข้อระเบียบข้างต้นด้วย   
และโอกาสนี้ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวนได้ขึ้นทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมต่อไปเชิญครับ 

ประธานสภาฯ     เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
(นายอนันต์  จันดี)  ตำบลตำบลกำพวนผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ก่อนอ่ืนผม

ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ  
เลือกกระผมให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  ก็ขอเรียน
กับทุกท่านว่า จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด  เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบล
กำพวน เป็นสภาอันทรงเกียรติและเป็นส่วนที่สำคัญในการบริหารราชการ
ของเทศบาลตำบล กำพวน ต่อไปครับ  ผมขอดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ  ต่อไปนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

ประธานสภาฯ      -  ลำดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. 2562 มาตรา 20 กำหนดว่า สภาเทศบาลมีประธานสภา
คนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข เพ่ิมเติม ถึงฉบับ   
ที่ 2  พ.ศ. 2554 ข้อ 12  กำหนดให้ใช้วิธีการเลือกเช่นเดียวกับการเลือก
ประธานสภาฯ   
          ฉะนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด     
ในลำดับต่อไปนี้ จะเป็นการเลือกรองประธานสภา  ซึ่งวิธีการเลือก  วิธีการ  
 
 
                                                                              /ลงคะแนน... 
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ลงคะแนน  วิธีนับคะแนน  ผลการนับคะแนน และวธิีจับสลาก ซ่ึงเลขานุการสภาฯ 
ชั่วคราว   ได้นำเรียนไปแล้วเมื่อการเลือกประธานสภาฯ  ขอให้  ท่านสมาชิกได้
พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1                    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายนพดล หาญจิตร สมาชิก 
(นายนพดล  หาญจิตร) สภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอ นายอับดนล้อ  สาลี 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 1  เป็นรองประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวน ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
(นายอนันต์  จันดี)  

สมาชิกสภาฯ เขต 1   ดิฉัน นางสาวดวงสุดา ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน
(นางสาวดวงสุดา  ถลาง)  เขตเลือกตั้งที่ 1 รับรองค่ะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2   ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน
(นางสาวไรน๊ะ  สาลี)  เขตเลือกตั้งที่ 2 รับรองค่ะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2                    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง  สมาชิก 
(นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง) สภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอ นายอ่ิมร้น  พินิจ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 1  เป็นรองประธานสภา
เทศบาลตำบลกำพวน ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
(นายอนันต์  จันดี)  

สมาชิกสภาฯ เขต 1   ผม นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน     
(นายก่อละหลี  ถลาง)  เขตเลือกตั้งที่ 1 รับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2   ผม นายอนุวัฒน์  หีมผม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน      
(นายอนุวัฒน์  หีมผอม)  เขตเลือกตั้งที่ 2 รับรองครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกบ้างไหม ถ้าไม่มี เชิญเลขาสภาฯ ชั่วคราว    
(นายอนันต์  จันดี)  ได้แจกบัตรเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  ให้สมาชิก ทุกท่าน
  คนละ 1 ใบ และให้สมาชิกทุกท่านนำบัตรพร้อมซองมาเขียนชื่อตัวและชื่อ
  สกุลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม จากนั้นให้นำบัตรใส่ซองแล้วไปหย่อนในหีบบัตร
           
           
                            /เลือกตั้ง... 
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  เลือกตั้ง เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ในการตรวจนับคะแนน ขอเชิญ
  สมาชิกสภาฯ  จำนวน 2 ท่าน  มาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ     ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า        
(นายอนันต์  จันดี)  1. นายอับดนล้อ  สาลี   ได้คะแนน  6  คะแนน  

2. นายอิ่มร้น  พินิจ ได้คะแนน  6  คะแนน 
เป็นอันว่ามีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน 2 คน ขอเชิญเลขาสภาฯ ชั่วคราว  

ได้แจกบัตรเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  ให้สมาชิก ทุกท่าน
คนละ 1 ใบ อีกครั้งครับ และให้สมาชิกทุกท่านนำบัตรพร้อมซองมาเขียน
ชื่อตัว และชื่อ สกุล ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม จากนั้นให้นำบัตรใส่ซองแล้ว  
ไปหย่อนในหีบบัตร เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ในการตรวจนับ
คะแนน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  จำนวน 2 ท่าน  มาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน  
ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ     ผลการนับคะแนนครั้งที่ 2 ปรากฏว่า 
(นายอนันต์  จันดี)  1. นายอับดนล้อ  สาลี   ได้คะแนน  6  คะแนน  

2. นายอิ่มร้น  พินิจ ได้คะแนน  6  คะแนน 
เป็นอันว่าผลการนับคะแนนครั้งที่ 2 มีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันอีก 2 คน ต่อไป
จะเป็นการจับสลาก ขอให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้งสองท่านตกลงกันก่อนว่าใคร
เป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  เมื่อตกลงกันไม่ได้ ผมจะจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้
จับสลากก่อนหลัง ผลการจับสลากปรากฏว่า นายอ่ิมร้น  พินิจ เป็นผู้จับ
สลากคนที่  1 และ นายอับดนล้อ  สาลี เป็นผู้จับสลากคนที่  2  เชิญ      
นายอ่ิมร้น พินิจ จับสลากครับ ผลการจับสลากได้สลากข้อความ “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน” เชิญ นายอับดนล้อ  สาลี  
จับสลากครับ  ผลการจับสลากได้สลากข้อความ “ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน”  ดังนั้นผู้ที่ ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน คือ นายอับดนล้อ  สาลี สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 1 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

ประธานสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ ประชุมสภา 
(นายอนันต์  จันดี) ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 18 

กำหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น  คนหนึ่ง  
        
            /เป็นเลขา...  
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เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น” สำหรับวิธีการเลือก ตามระเบียบฯ ข้อ 13 
กำหนดให้นำวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ข้อ 8  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ซึ่งวิธีการต่าง ๆ  เลขาสภาฯ ชั่วคราว  ก็ได้นำเรียนใน
เบื้องต้นแล้ว ฉะนั้น โอกาสนี้ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติ  และมี
ความรู้ความสามารถ   เหมาะสมที่จะได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา
เทศบาลตำบลกำพวนเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงสุดา ถลาง 
(นางสาวดวงสุดา  ถลาง) ขอเสนอ  นายนพดล  หาญจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน           
 เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน ค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
(นายอนันต์  จันดี)  

สมาชิกสภาฯ เขต 2   ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน     
(นางสาวไรน๊ะ  สาลี)  เขตเลือกตั้งที่ 2 รับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2   ดิฉัน นางสาวสุกัญญา อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน      
(นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ) เขตเลือกตั้งที่ 2 รับรองค่ะ 

ประธานสภา ฯ        มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกบ้างไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ใด
(นายอนันต์  จันดี) เสนอท่านอื่นอีก  ถือว่า นายนพดล  หาญจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

กำพวน เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบล     
กำพวน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข  เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ.2554  ข้อ 14 และ
ตามข้อ 13  วรรค  2 กำหนดว่า  “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  พ้นจากตำแหน่ง”  
ฉะนั้น  ถือว่า  ปลัดเทศบาลตำบลกำพวน  ได้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการ
สภาชั่วคราวแล้ว   ขอเชิญ นายนพดล  หาญจิตร ซึ่งได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภาฯ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

ประธานสภาฯ                ลำดับต่อไป เป็นระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา 
(นายอันต์  จันดี)  เทศบาลตำบลกำพวน ประจำปี พ.ศ.2564  สมัยสามัญ และกำหนดวันเริ่ม
  ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
  เทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มาตรา 24
           
              /ระบุว่า...   
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 ระบุว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ   สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดสามสิบวัน” ประกอบกับ  ข้อ 11 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2   พ.ศ. 2554 กำหนดว่า เมื่ อมี
ประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  (2)  สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาล
กำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด  
แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน ฉะนั้น ขอให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณากำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปี 
2564 จะเริ่มเมื่อใด  มีกำหนดกี่วัน  และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ซึ่งการประชุมสมัยแรกของปี  พ.ศ.
2564 ได้ประชุมไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2564 จึงขอให้สมาชิกฯ ได้
เสนอสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.2564 อีกสามสมัย เพ่ือเสนอต่อสภาฯ เพ่ือ
พิจารณา เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2   ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ  สาลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน     
(นางสาวไรน๊ะ  สาลี)  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุม
    สามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 

   -สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่     
1  เดือนมิถุนายน พ.ศ 2564   ถึงวันที่  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564 

   -สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่     
1  เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน สิงหาคม  พ.ศ 2564 

   -สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4  มีกำหนด 30  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่    
1 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564 ถึงวันที่ 30เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564 

 
 -สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2565 มีกำหนด     
30  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 2 เดือน 
มีนาคม พ.ศ 2565 

 
ประธานสภาฯ                มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ    
(นายอนันต์  จันดี)                  ที่ประชุม  ครับ  
 
 
               /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบกำหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 
   -สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่     

1  เดือนมิถุนายน พ.ศ 2564   ถึงวันที่  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564 
   -สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่     

1  เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน สิงหาคม  พ.ศ 2564 
   -สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4  มีกำหนด 30  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่    

1 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564 ถึงวันที่ 30เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564 
 -สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2565 มีกำหนด     
30  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 2 เดือน 
มีนาคม พ.ศ 2565 

 
ระเบียบวาระท่ี 6         เรื่องอ่ืน ๆ    

ประธานสภาฯ   มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องทีจ่ะเสนอหรือสอบถามอะไรเพ่ิมเติม 
(นายอนันต์  จันดี)  อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ      เมื่อท่านสมาชิกไม่มีเรื่องอ่ืนๆ  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม 
(นายอนันต์  จันดี)  สภาเทศบาลตำบลกำพวนในวันนี้ครับ  ขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 
 
เลิกประชุม  เวลา  11.30 น. 
  
 
   (ลงชื่อ)       นพดล  หาญจิตร          ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายนพดล  หาญจิตร) 
      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน    
สมัยประชุมสามัญ..สมัยที่...2...ครั้งที่ 1....ประจำปี...2564......วันที่...1....มิถุนายน....พ.ศ.2564............ 

                                                    

                                                      (ลงชื่อ)      อนันต์  จันด ี  
                      (นายอนันต์  จันดี) 
                                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
 
 
 
 


