
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถครั้งแรก 
ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ 

******************** 
ผูเขาประชุม 

๑. นางสาวชยุดาพร พาเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๒. นายนาวิน แมนศรนรา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๓. นางมณี ศรีประสิทธ์ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๔. นายวิมล กลาวาจา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๕. นายสมจิตร พะภาตะนันท  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๖. นายสมนึก นิจพลกรัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นายเสริง จินดาพันธ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๘. นายแสวง ชูไทย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๙. นายหนูแดง ยั่งยืน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๑. นายอาทิตย พิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

ผูไมมาประชุม    ไมม ี
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายเดชฤทธ์ิ ถิตยฉาย  นายอำเภอหวยแถลง 

๒. นางกณิศา จันทรงาม   รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 

๓. นางสาวสมสวน แขพิมาย  ผูอำนวยการกองคลัง 

๔. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 

๕. นายนฤบล มณเีนตร   ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๖. นายประสิทธ์ิ ทศดร   ผูอำนวยการกองชาง 

๗. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง  หัวหนาสำนักปลัด 

๘. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา  นักบริหารงานการเกษตร 

๙. นางสาวประพัฒนศร ประวันรัมย ทองถิ่นอำเภอหวยแถลง 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถชั่วคราว ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขาหองประชุม  มีสมาชิกสภา

เทศบาลตำบลกงรถ มาประชุม ๑๒ คน และผูเขารวมประชุม ๙ คน  

 

/ขั้นตอน... 



๒ 
 

ขั้นตอนการเขาสูระเบียบวาระการประชุม 

นางกณิศา จันทรงาม รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 

(เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถชั่วคราว) อานประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

ตำบลกงรถ(ครั้งแรก) 

นายเดชฤทธ์ิ ถิตยฉาย นายอำเภอหวยแถลง ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา กลาว

เปดประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ(ครั้งแรก)  

นางกณิศา จันทรงาม รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 

(เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถชั่วคราว) เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถผูมีอายุสูงสุด คือ นายหนูนา  

มูลยาพอ ขึ้นทำหนาที่ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ชั่วคราว 

นายหนูนา มูลยาพอ ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถชั่วคราว นำสมาชิกสภาทศบาลตำบลกงรถ 

กลาวปฏิญาณตน ดังนี้ 

“ขาพเจา (ออกช่ือผูปฏิญาณตน) ขอปฏิญาณตนวา จะรักษาไวและปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถิ่น” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     

- ไมมี   -  
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
     

นายหนูนา มูลยาพอ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
ประธานสภาฯช่ัวคราว        ๒๕๔๗ ขอ ๘ กลาววา “วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ินแตละคนเสนอชื่อสมาชิก 

สภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน  
คำเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน ชื่อที่เสนอ 
ไมจำกัด จำนวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น   
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลว
ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน ผูได
คะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนเทากันหลายคนใหเลือกใหม 
เฉพาะคนที่ไดคะแนนเทากัน โดยใชวิธีเดิม แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีกให 
ใชวิธีจับสลากในการตรวจนับคะแนน ใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวเชิญ 
สมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนมาชวย วิธีจับสลากใหประธานสภา 
ทองถ่ินชั่วคราวดำเนินการใหคนท่ีไดคะแนนเทากันตกลงกันเสียกอนวาจะให
คนใดเปนคนจับสลากวาคนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทำบัตร สลาก 
ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันมีจำนวนเทากับจำนวนคนไดรับคะแนนสูงสุด
เทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน ” 
 

/และขอ ๑๔... 



๓ 
 

และขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถ่ินหรือ
เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควร ไดรับการแตงตั้งเพียง
ตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก ลำดับ ตอไป ขอใหสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อผูที่เห็นสมควรดำรงตำแหนง ประธานสภาเทศบาล และขอให
มีผูรับรองจำนวน ๒ คน   
 

นายแสวง ชูไทย กระผม นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ ชื่อ นายนาวิน แมนศรนรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ 

ใหดำรงตำแหนง ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

นายหนูนา มูลยาพอ  - ขอผูรับรอง ๒ ทานครับ  
ประธานสภาฯช่ัวคราว        ๑. นายวิมล กลวาจา    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง      

๒.  นายสมนึก นิจพลกรัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 

 

นายหนูนา มูลยาพอ           - มีสมาชิกทานใดจะเสนอผูใดอีกหรือไม ในการดำรงตำแหนงประธานสภา 
ประธานสภาฯช่ัวคราว         เทศบาลตำบลกงรถ   

- ถาไมมผีูใดเสนอ เพ่ิมเติม ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
ขอบั งคับการประชุมสภา ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๔ ในการเลือก
ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามี
การเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ แตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคนใหถือวาผูนั้น
ไดรบัเลือก  
  

มติที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให  นายนาวิน แมนศรนรา ดำรง
ตำแหนงประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ  

 

นายหนูนา มูลยาพอ           ขณะนี้ไดมีประชุมพอสมควร จึงขอพักการประชุมประมาณ ๑๕ นาที และเริ่ม 
ประธานสภาฯช่ัวคราว         เรียกประชุมในเวลา ๑๔.๑๕ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
         

นายนาวิน แมนศรนรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
ประธานสภาฯเทศบาล ๒๕๔๗  ขอ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถิ่น

จัด ใหมีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเทากับจำนวนที่กฎหมายวาดวย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกำหนด ใหเลือกรองประธานสภาทองถิ่นคนที่
หนึ่ง กอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลำดับถัดไป โดยใชวิธีการ
ตาม ขอ ๘ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนที่ไดรับ
คะแนนสูงสุดเทากัน แลวปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ให ประธานสภา
ทองถ่ินออกเสียงชี้ขาด ” ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู เปนรองประธานสภา
เทศบาลตำบลกงรถ     

 
 

/นายวิมล... 



๔ 
 

นายวิมล กลาวาจา กระผม นายวิมล กลาวาจา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ  ชื่อ นายเสริง จินดาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ 

 ใหดำรงตำแหนง รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทานครับ  
ประธานสภาฯเทศบาล        ๑. นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง     

๒. นายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑  ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 

 

นายนาวิน แมนศรนรา           มีสมาชิกทานใดจะเสนอผูใดอีกหรือไม ในการดำรงตำแหนงรองประธานสภา 
ประธานสภาฯเทศบาล  เทศบาลตำบลกงรถ ถาไมมีผูใดเสนอ เพิ่มเติม ดังนั้นตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ 
๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการ
สภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ แตงตั้งเพียงตำแหนงละหน่ึง
คนใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  
 

มติที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให  นายเสริง จินดาพันธ ดำรง
ตำแหนงรองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
         

นายนาวิน แมนศรนรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
ประธานสภาฯเทศบาล ๒๕๔๗  ขอ ๑๓ วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่น 

นำวิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลมเม่ือ 
สภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแลว ใหเลขานุการสภาทองถิ่น 
ชั่วคราวพนจากตำแหนง และขอ ๑๘  ระบุไววา ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงาน 
หรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสมาชิกสภา 
ทองถ่ินน้ันคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาทองถ่ิน ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถิ่นในการประชุมสภาทองถิ่น 
ครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ 
ได ใหสภาทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่ 
เลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว และใหนำวิธีการเลือกตามขอ ๑๓ มาใชบังคับ
โดยอนุโลมขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผูที่สมควร ดำรงตำแหนงเลขานุการ 
สภาเทศบาลตำบลกงรถ 

 

นายเสริง จินดาพันธ กระผม นายเสริง จินดาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑  ขอเสนอ  ชื่อ นายอำนวย โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ 

ใหดำรงตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทานครบั  
ประธานสภาฯเทศบาล        ๑. นายสมนึก นิจพลกรัง    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง     

๒. นายสมจิตร พะภาตะนันท สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 

/นายนาวิน... 



๕ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอผูใดอีกหรือไม ในการดำรงตำแหนงเลขานุการสภา 
ประธานสภาฯเทศบาล  เทศบาลตำบลกงรถ ถาไมมีผูใดเสนอ เพิ่มเติม ดังนั้นตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ 
๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการ
สภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ แตงตั้งเพียงตำแหนงละหน่ึง
คนใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  
 

มติที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให  นายอำนวย โคตรชมภู ดำรง
ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
ประธานสภาฯเทศบาล        ๒๕๔๗ ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 

๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน   

๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นมีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ด
คน 

    - ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบตอที่ประชุม 
 

นายอำนวย โคตรชมภู  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.  
เลขานุการสภาฯ ๒๕๔๗ ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 

๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน   

๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นมีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ด
คน 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ
เสนอชื่อผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปน
กรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด  ขอ
๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาที่กระทำกิจการหรือพิจารณา สอบสวน
เรื่องใด ๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่น สภา
ทองถิ่นอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณากิจการของ สภาทองถิ่น
เปนกรณีพิเศษ ขอ ๑๐๗ ภายใตขอบังคับ ขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอชื่อ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
แลวแตกรณี ใน กรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่น
รับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับ
รอง  ขอใหสมาชิกสภาหรือผูบริหารทองถิ่น เสนอกรรมการสามัญตรวจ
รายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ และเสนอขอตั้งจำนวนและเสนอ 
ผูใดบาง 

/นายแสวง... 



๖ 
 

นายแสวง ชูไทย    กระผม นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯเขต ๑  ใหมีคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ ทาน 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ประธานสภาฯเทศบาล        - หากไมมีผมขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหมคีณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน 
การประชุม จำนวน ๓ ทาน 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผูที่สมควร เปนคณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน 
ประธานสภาฯเทศบาล        การประชุม สภาเทศบาลตำบลกงรถ โดยขอใหเสนอทีละทาน และมีผูรับรอง 

๒ ทาน 
  

นายเสริง จินดาพันธ กระผม นายเสริง จินดาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑  ขอเสนอ  ชื่อ นายวิมล กลาวาจา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑  

เปนคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทานครบั  
ประธานสภาฯเทศบาล        ๑. นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง      

๒. นายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรบัรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 

 
นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานใดจะเสนอผูใดอีกหรือไม  
ประธานสภาฯเทศบาล  - หากไมมีผมขอมมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให  นายวิมล กลาวาจา  
เปนคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม  คนที่ ๑ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผูที่สมควร เปนคณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน 
ประธานสภาฯเทศบาล        การประชุม สภาเทศบาลตำบลกงรถ คนที่ ๒ และมีผูรับรอง ๒ ทาน 
  

นายวิมล กลาวาจา กระผม นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑  ขอเสนอ  ชื่อ นายแสวง ชูไทย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑  

เปนคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทานครบั  
ประธานสภาฯเทศบาล        ๑. นายอำนวย โคตรชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง      

๒. นายเสริง จินดาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรบัรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานใดจะเสนอผูใดอีกหรือไม  
ประธานสภาฯเทศบาล  - หากไมมีผมขอมมติที่ประชุม 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 



๗ 
 

มติที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให  นายแสวง ชูไทย  
เปนคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม  คนที่ ๒ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผูที่สมควร เปนคณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน 
ประธานสภาฯเทศบาล        การประชุม สภาเทศบาลตำบลกงรถ คนที่ ๓ และมีผูรับรอง ๒ ทาน 
  

นายอาทิตย พิเศษ กระผม นายอาทิตย พิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  เขต ๒ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒  ขอเสนอ  ชื่อ นางสาวชยุดาพร พาเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  

เขต ๒ เปนคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทานครบั  
ประธานสภาฯเทศบาล        ๑. นายสมจิตร พะภาตะนันท สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง      

๒. นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานใดจะเสนอผูใดอีกหรือไม  
ประธานสภาฯเทศบาล  - หากไมมีผมขอมมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให  นางสาวชยุดาพร พาเรือง  
เปนคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม  คนที่ ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.๒๕๖๔  

       และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ใหเลขานุการสภาเทศบาลฯชี้แจงรายละเอียดการกำหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาฯเทศบาล  สามัญประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  

ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

นายอำนวย โคตรชมภู  - เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา ๒ ๔  แ ห ง พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ เท ศ บ า ล 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.๒๔๙๖  รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๒๑ 

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 

    - เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
  พ.ศ.๒๔๙๖ รวมท้ังฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒และ ขอ ๒๑ 

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอเสนอรางการกำหนดสมัย
ประชุมสามัญประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือใหสภาเทศบาลฯพิจารณา ดังนี้ 
๑. กำหนดสมัยประชุม ๔ สมัย 
๒. วันเริ่มสมัยประชุม 

/๒.๑ สมัยที่ ๑... 



๘ 
 

๒.๑ สมัยท่ี ๑ เริ่มวันท่ี ๑ พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
      จำนวน ๓๐ วัน 
๒.๒ สมัยท่ี ๒ เริ่มวันท่ี ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ วัน 
๒.๓ สมัยท่ี ๓ เริ่มวันท่ี ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ วัน 
๒.๔ สมัยท่ี ๔ เริ่มวันท่ี ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ วัน 

    ๓. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕  
     เริ่มวันท่ี ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ วัน 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - สมาชิกสภาฯทานใดมีขอเสนออ่ืนๆอีกหรือไม ขอเชิญเสนอแนะ 
ประธานสภาฯเทศบาล  - หากไมมี ขอมติที่ประชุมเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป  

พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันเร่ิมสมัย ประชุมสามัญ สมัยแรกประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีทานใดมีเรื่องอื่นๆเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ที่เขารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการประชุม 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น 
 
 

    ลงชื่อ      สุมนตรา ลับโกษา บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวสุมนตรา ลับโกษา) 
    ตำแหนง นักบรหิารงานการเกษตร 
 

    ลงชื่อ  อำนวย โตรชมภู  ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอำนวย โตรชมภู) 
    ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

    ลงชื่อ       วิมล กลาวาจา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวิมล กลาวาจา) 
 

    ลงชื่อ     แสวง ชูไทย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสวง ชูไทย) 
     

     ลงชื่อ    ชยุดาพร พาเรือง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวชยุดาพร พาเรือง) 
 
สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานประชุมเมื่อวันท่ี  ๑๒  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

      ลงชื่อ        นาวิน แมนศรนรา 
       (นายนาวิน แมนศรนรา) 
                         ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 


