
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

คร้ังแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่  ๑๔ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา    ๑๓.๐๐    น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

***************** 

ผู้มาประชุม ๑. นายเก่ง  ปราบอรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๒. นายมัย  นามัสเก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๓. นายสวาท  ต่อวาส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๔. นายถาวร  เจริญคูณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๕. นางสาวณัฐหทัย มิ่งคะโณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๖. นายสมัคร  วงษ์ธรรม    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหว้ยยาง  

๗.นายประยูร  พรแสน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๘.นายพรประเสริฐ เลิศคอนสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๙.นายเสมือน  ฤาหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๑๐.นายสวาท  บุญรักษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๑๑.นายวิชัย  พงษ์สระพัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๑๒.นายอุทัย  วงษ์คำเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

เข้าร่วมประชุม ๑. นายเชาวฤทธิ์ เท่าธุรี  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๒. นางนฤมล  อำนวยศิลป์ ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

 ๓. นายธานี  ศรชัีย  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

๔. นายสุดจติต์  รักงาม  หัวหนา้สำนักปลัดเทศบาล 

๕. นายวิชัย  ทาโบราณ หัวหนา้ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

๖. นางวณิชชา  ลาดเสนา หัวหนา้ฝ่ายอำนวยการ 

๗. นางสุดตา  พุทธา  หัวหนา้ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

๘. นายสุรพงษ์  ไชยสมบัติ วิศวกรโยธา 

๙. นางสาวกนกวรรณ   คงสอน  นักวิชาการศกึษา 

๑๐.นางวนดิา  แสนเภา  นักจัดการงานทั่วไป 

๑๑. นางอรทัย  ต่อชีวัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

 

        /เริ่มประชุม... 

 



-๒- 

เริ่มประชุมเวลา     ๑๓.๐๐ น. เมื่อสมาชกิสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว 

นายเชาวฤทธิ์   เท่าธุรี    เรียน ท่านนายอำเภอคอนสาร หัวหนา้ส่วนราชการทุกท่าน สมาชิกสภา 

ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยยางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้

ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ที่ได้ลงชื่อในสมุดลง

เวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๑๒ คน ครบ

องค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่าน เสกสรร  สวัสดิ์ศรี ท่าน

นายอำเภอคอนสาร ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย  

  - ต่อจากนั้นปลัดเทศบาล อ่านประกาศอำเภอคอนสาร เรื่องกำหนดประชุม

สภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ครั้งแรก 

นายเชาวฤทธิ์   เท่าธุรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มมีตเิห็นสมควรใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ปลัดเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี

ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ชัยภูมิ ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ประกาศให้มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวัน ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๔ และการจัดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิน้ไปแล้ว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน ๑๒  คน แล้ว นายอำเภอคอน

สาร  จึ งอ าศั ยอ ำน าจต ามค วาม นั ยม าต รา ๒ ๔  วรรค ส อง แห่ ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 

พ.ศ. 2562 และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 

๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่  ๔๓๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ครั้งแรก   

ในวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอ้งประชุมเทศบาล

ตำบลห้วยยาง  

    จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่ ๑1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       (นายเสกสรร    สวัสดิ์ศรี) 

          นายอำเภอคอนสาร 

        /ระเบียบวาระที่... 



-๓- 

ระเบียบวาระที่ ๑ -เรื่องที่ประธานสภาเทศบาล แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายเชาวฤทธิ์ เท่าธุรี เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ

ปลัดเทศบาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ 

แก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด

สำหรับกรณีเทศบาลเมอืง หรือนายอำเภอสำหรับเทศบาลตำบลได้เปิดประชุมสภา

ท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว  โดยใหเ้ชญิสมาชิก

สภาท้องถิ่นที่มอีายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นช่ัวคราวนั้น เป็น

ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภา

ท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและ

ดำเนนิการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

แล้ว ผูท้ี่มอีายุมากที่สุด ในที่ประชุมแห่งนี้ คอื นายเก่ง   ปราบอรินทร์  ขอเชิญขึน้

ทำหนา้ที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 

นายเก่ง  ปราบอรินทร์  เรียน ท่านนายอำเภอคอนสาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่าน 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลห้วยยาง และท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณ ท่านนายอำเภอคอนสาร ที่มาเป็น

เกียรติเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน

วันนี้ กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ช่ัวคราว ขอเข้าสู่ระเบียบ

วาระต่อไปครับ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด 

๑๒ ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า ก่อนเขารับหน้าที่

สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตน ในที่ประชุมสภาเทศบาล และขอให้สมาชิก

สภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ทุกท่านยืนขึ้น และกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า 

“ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน” ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ทุกท่าน ที่อยู่ใน

ที่ประชุมแห่งนี้ได้ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วย

ยาง นั่งลงครับ ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยางทุกท่านได้

แนะนำตนเอง เริ่มจากแถวแรกครับ 

    (สมาชิกสภาเทศบาลฯแนะนำตนเอง) 

 

         /ระเบียบวาระที่ 2... 

 



-๔- 

ระเบียบวาระที่ ๒ -การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง  

นายเก่ง  ปราบอรินทร์ เชญิเลขานุการฯชั่วคราว ได้แจง้รายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนนและอำนาจ 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว หนา้ที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาเทศบาล ทราบ 

นายเชาวฤทธิ์  เท่าธุรี เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ผูท้รงเกียรติทุก 

ปลัดเทศบาล ท่าน สำหรับวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง มีขั้นตอนดำเนินการ 

ดังนี้ 

๑. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20 วรรค

หนึ่ง ให้สภาเทศบาลที่ประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผูว้่า

ราชการจังหวัดแต่งตัง้จากสมาชิกสภาเทศบาลตามมตขิองสภาเทศบาล 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 8 กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี

สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

ประธานสภาท้องถิ่น 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง

ประธานสภาท้องถิ่น หรอืเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

การแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก 

  วิธีการเลือก 

(1) ใหส้มาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผูส้มควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ประธานสภาเพียง 1 ช่ือ 

(2) ผูท้ี่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ละคนมี

สิทธิรบัรองได้เพียงครั้งเดียว 

   (3) ช่ือที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และใหส้มาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านัน้ 

(4) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน ให้

ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14) 

  วิธีการลงคะแนน 

ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และช่ือสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ช่ือ และให้สมาชิก

สภาหย่อนบัตรที่เขียนช่ือเหมอืนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 75 

วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผูเ้รียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษร นำบัตร

มาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

       /วิธีการตรวจนับ... 



-๕- 

วิธีการตรวจนับคะแนน 

ให้ประธานสภาช่ัวคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนนโดยที่ผู้ได้รับ

เลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาผู้ที่

ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 

(2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่  (เฉพาะผูท้ี่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) 

โดยวิธีเดิมอกีครั้ง 

(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกใหใ้ช้วธิีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน)โดย

วิธีการจับสลากนีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8 วรรคสาม ดังนี้ 

(3.3) บัตรสลาก ต้องมชีนิด สี และขนาดเหมอืนกัน มีจำนวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุด

เท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑ บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับ

เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

อำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 16 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ

ประธานสภา ดังนี้ 

 (1) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภปิลายสนับสนุนหรอื

คัดค้านญัตตใินที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

 (3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 

 (4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 

 (๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 

 (6) อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรอืตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

การลงคะแนน เจา้หนา้ที่ได้เตรยีมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก

เสนอคนละหนึ่งชื่อ 

นายเก่ง  ปราบอรินทร ์ ต่อไปขอเชญิท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ทุกท่าน เสนอช่ือสมาชิกสภา 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว เทศบาลผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาเทศบาล พร้อมผูร้ับรอง ๒ ท่าน เชิญ 

   ท่านประยูร   พรแสน  ครับ 

นายประยูร  พรแสน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล ผูท้รงเกียรติและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายประยูร  พรแสน สมาชิก 

สภาเทศบาล ขอเสนอ นายมัย    นามัสเก  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานสภา

เทศบาลตำบลห้วยยาง ครับ 

        /นายเก่ง... 



-๖- 

นายเก่ง  ปราบอรินทร์  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภาฯชั่วคราว 

นายสวาท   ต่อวาส  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายพรประเสริฐ  เลิศคอนสาร ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเก่ง  ปราบอรินทร์ ผูร้ับรองถูกต้องครับ  

ประธานสภาฯชั่วคราว ขอถามท่าน มัย    นามัสเก   ท่านยินดีหรอืไม่ครับ 

นายมัย   นามัสเก เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล ผูท้รงเกียรติและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายมัย   นามัสเก สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลห้วยยาง  ยินดีรับครับ 

นายเก่ง  ปราบอรินทร์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผูท้ี่เห็นสมควรจะเป็น  

ประธานสภาฯชั่วคราว ประธานสภาเทศบาลตำบลหว้ยยาง อีกหรอืไม่ กระผมจะนับ ๑-2-3 นะครับ 1-

2-3  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 

บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรอื

เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผูส้มควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ

หนึ่งคน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก” นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อผูท้ี่

เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เพียงท่านเดียวนะครับ คือ 

ท่านมัย    นามัสเก 

-พักการประชุม 5 นาที- 

นายเก่ง  ปราบอรินทร์ ขอเชญิท่าน มัย   นามัสเก ขึน้ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลหว้ยยาง ตาม 

ประธานสภาฯชั่วคราว คำสั่งอำเภอคอนสาร ที่ 275/2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ต่อไป สำหรับกระผม ก็พ้นจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาล ช่ัวคราว ขอเรียนเชิญ

ครับ 

นายมัย  นามันเก เรียน ท่านนายอำเภอคอนสาร ท่านปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง ท่านสมาชิกสภา 

ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยยาง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ก่อนอื่น

กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ที่ได้

ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อันสำคัญใหก้ระผม ได้ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาล 

         /ตำบลห้วยยาง... 



-๗- 

 ตำบลห้วยยาง กระผม ขอทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง ในการ

ประชุม ในวาระที่ 3 ต่อไปนะครับ  

นายมัย  นามันเก ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง  

ประธานสภาเทศบาล 

นายมัย  นามันเก ขอเชญิท่านเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ประธานสภาเทศบาล 

นายเชาวฤทธิ์  เท่าธุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

ปลัดเทศบาล 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภา

ท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่

กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้มีสภาท้องถิ่นใดมีรอง

ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง

ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตาม

จำนวนที่พึงมี ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธาน

ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง

ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก” 

นายมัย  นามันเก วิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง นะครับ จะดำเนนิการตามขั้น 

ประธานสภาเทศบาล ตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เสนอ

ชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชญิ ท่าน ถาวร   เจริญคูณ ครับ 

นายถาวร  เจริญคูณ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายถาวร  เจริญคูณ สมาชิกสภา

เทศบาล ขอเสนอ ท่านประยูร    พรแสน  สมาชิกสภาฯ เป็นรองประธานสภา

เทศบาลตำบลห้วยยาง ครับ 

นายมัย  นามัสเก ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายเก่ง  ปราบอรินทร์ ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสวาท  บุญรักษา ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

              /นายมัย ... 



-๘- 

นายมัย  นามัสเก ผูร้ับรองถูกต้องครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอถามท่าน ประยูร   พรแสน   ท่านยินดีหรอืไม่ครับ 

นายประยูร  พรแสน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล ผูท้รงเกียรติและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประยูร  พรแสน สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลห้วยยาง  ยินดีรับครับ 

นายมัย  นามัสเก มที่านสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอชื่ออกีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มกี็ขอแสดงความยินดี 

ประธานสภาเทศบาล กับท่าน ประยูร   พรแสน  ใหถ้ือว่า ท่านประยูร   พรแสน ได้รับเลือกให้เป็นรอง

ประธานสภาเทศบาลตำบลหว้ยยาง ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 

นายมัย  นามันเก ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง  

ประธานสภาเทศบาล 

นายมัย  นามันเก ขอเชญิท่านเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว อ่านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ประธานสภาเทศบาล 

นายเชาวฤทธิ์  เท่าธุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

ปลัดเทศบาล 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 13 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า เมื่อสภาท้องถิ่นมี

มตเิลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแลว้ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจาก

ตำแหน่ง ข้อ 14 กำหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

ท้องถิ่นหรอืเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตัง้เพียง

ตำแหน่งละหนึ่งคน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก” 

นายมัย  นามันเก วิธีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล จะดำเนนิการตามขั้นตอนแบบเดียวกับการ 

ประธานสภาเทศบาล เลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่

เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 

เชญิ ท่าน สวาท   ต่อวาส ครับ 

นายสวาท   ต่อวาส เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม สวาท   ต่อวาส สมาชิกสภาเทศบาล ขอ

เสนอ ท่านพรประเสริฐ  เลิศคอนสาร  สมาชิกสภาฯ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล

ตำบลห้วยยาง ครับ 

 

         /นายมัย... 

 



-๙- 

นายมัย  นามัสเก  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายถาวร   เจรญิคูณ  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายประยูร  พรแสน  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายมัย  นามัสเก  ผูร้ับรองถูกต้องครับ  

ประธานสภาเทศบาล  ขอถามท่าน นายพรประเสริฐ  เลิศคอนสาร   ท่านยินดีหรอืไม่ครับ 

นายพรประเสริฐ เลิศคอนสาร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพรประเสริฐ 

เลิศคอนสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหว้ยยาง  ยินดีรับครับ 

นายมัย  นามัสเก  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอชื่ออกีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มกี็ขอแสดง 

ประธานสภาเทศบาล ความยินดกีับ ท่านพรประเสริฐ   เลิศคอนสาร ใหถ้ือว่า ท่านพรประเสริฐ  

เลิศคอนสาร ได้รับเลือกใหเ้ป็นเลขานุการสภาเทศบาล ก็ขอแสดงความ

ยินดีกับท่านครับ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ครับ 

นายมัย  นามัสเก  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายมัย  นามัสเก  ต่อไปขอนำเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ  

ประธานสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 11 (๒) ความว่า 

สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี

แต่ละสมัย ในปีนัน้จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี

กำหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 

ที่ประชุม  -เห็นด้วย- 

นายมัย  นามัสเก  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 เชิญท่าน 

ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลอ่านระเบียบครับ 

        /นายพระประเสริฐ... 

 



-๑๐- 

นายพรประเสรฐิ เลศิคอนสาร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

เลขานุการสภาเทศบาล 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 การประชุม ขอ้ 20 (1) การประชุม

สามัญ และข้อ 21 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าการกำหนดจำนวนสมัยประชุม

สามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี

ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และ

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้

ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่

ละปีโดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายมัย   นามัสเก  ขอเชญิสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอจำนวนสมัยประชุมสามัญ 

ประธานสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ และระยะเวลาประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี

นั้น  เชิญท่านเสมือน  ฤาหาญ ครับ 

นายเสมอืน  ฤาหาญ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล  ผูท้รงเกียรติและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายเสมอืน  ฤา

หาญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี 

๒๕๖๔ จำนวน ๓ สมัย คือ สมัยที่ ๒,๓,๔ และสมัยแรกของปีถัดไป ปี 

๒๕๖๕ โดยมีกำหนด 30 วัน ครับ 

นายมัย  นามัสเก  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายอุทัย   วงษ์คำเลิศ  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสมัคร  วงษ์ธรรม  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายมัย  นามัสเก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2564  

ประธานสภาเทศบาล เชญิ ท่านเสมือน  ฤาหาญ  ครับ 

นายเสมอืน  ฤาหาญ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล  ผูท้รงเกียรติและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายเสมอืน  ฤา

หาญ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอกำหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1  มิถุนายน 

2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ครับ 

            /นายมัย นามัสเก... 



-๑๑- 

นายมัย  นามัสเก  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิชัย  พงษ์สระพัง  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายอุทัย  วงษ์คำเลิศ  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายมัย  นามัสเก มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมี 

ประธานสภาเทศบาล มติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนด 

30 วัน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 มถิุนายน 2564 

ครับ 

นายมัย  นามัสเก ต่อไป เรื่องการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564  

ประธานสภาเทศบาล เชญิ ท่านเก่ง  ปราบอรินทร์  ครับ     / 

นายเก่ง  ปราบอรินทร์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล ผูท้รงเกียรติและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายเก่ง  ปราบ

อรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอกำหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที่ 

๓ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1  สงิหาคม 

2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  2564 ครับ 

นายมัย  นามัสเก  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายสวาท  ต่อวาส  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายถาวร   เจรญิคูณ  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายมัย  นามัสเก มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมี 

ประธานสภาเทศบาล มตกิำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนด 

30 วัน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 30 สงิหาคม 2564 

ครับ 

            /นายมัย นามัสเก... 



-๑๒- 

นายมัย  นามัสเก ต่อไป เรื่องการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. 2564 เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล ท่านสวาท   บุญรักษา  ครับ 

นายสวาท  บุญรักษา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผูท้รง 

สมาชิกสภาเทศบาล เกียรตแิละผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายสวาท  บุญรักษา สมาชิก

สภาเทศบาล ขอเสนอกำหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. 

2564 โดยมีกำหนด 30 วัน เริ่มตัง้แต่ วันที่ 1  ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 

ธันวาคม  2564 ครับ 

นายมัย  นามัสเก ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิชัย  พงษ์สระพัง ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสมัคร  วงษ์ธรรม ขอรับรอง  (ยกมอื) 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายมัย  นามัสเก มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมมีติ 

ประธานสภาเทศบาล กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนด 30 วัน 

เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม  2564 ครับ 

นายมัย  นามัสเก ต่อไป เรื่องการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256๕ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ ครับ เชิญท่าน ถาวร   เจริญคูณ ครับ 

นายถาวร  เจรญิคูณ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผูท้รง 

สมาชิกสภาเทศบาล เกียรตแิละผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายถาวร  เจรญิคูณ สมาชิก

สภาเทศบาล ขอเสนอกำหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 

256๕ โดยมีกำหนด 30 วัน เริ่มตัง้แต่ วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 256๕ ถึงวันที่ ๒

มีนาคม  256๕ ครับ 

นายมัย  นามัสเก มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมมีติ 

ประธานสภาเทศบาล กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256๕ โดยมีกำหนด 30 วัน 

เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256๕ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม 256๕ ครับ 

 

            /นายมัย นามัสเก... 

 



-๑๓- 

นายมัย   นามัสเก มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่  

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิชัย  พงษ์สระพัง เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  

สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผม นายวิชัย  พงษ์สระพัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 

๒ ผมภูมิใจที่เราได้มาอยู่ร่วมกัน ผมอยากให้ตำบลห้วยยางมีความก้าวหน้า

ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อยากให้มีความรักและสามัคคีกัน ดังนั้นการบริหาร

จัดการทุกอย่าง ขอฝากท่านประธานสภาในการดูแลไม่ว่าจะเรื่อง

งบประมาณ ผมขอฝากทุกท่านไว้ตรงนี้ครับ 

นายมัย   นามัสเก มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่  

ประธานสภาเทศบาล 

นายเสมือน  ฤาหาญ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  

สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผม นายเสมือน  ฤาหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 

๒  ผมขอขอบคุณทุกท่านในการเลือกประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภา ถือว่าเป็นไปด้วยดี อยากให้ทุก

ท่านทำงานให้เต็มที่เพราะประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกเราเข้ามา   

 อยากให้ท่านประธานสภาแนะนำทีมที่เข้ามาใหม่  เพื่อให้การพัฒนาตำบล

ห้วยยางเป็นไปด้วยความก้าวหน้า เปรียบเสมือนเราอยู่บ้านหลังเดียวกัน 

ขอบคุณครับ  

นายมัย   นามัสเก มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่  

ประธานสภาเทศบาล 

นายอุทัย  วงษ์คำเลิศ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  

สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผม นายอุทัย  วงษ์คำเลิศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมได้รับ

แ จ ้ง จ า ก ช า ว บ ้า น  โ ค ร ง ก า ร ข ุด ล อ ก ล ำ ห ้ว ย ว ัง บ ัก พ ับ  ส ร ะ น ้ำ

สาธารณประโยชน์ปิดทาง ไม่มีที ่ระบายน้ำทำให้น้ำท่วมท่วมพืชไร่ทาง

การเกษตร อยากให้เทศบาลแก้ไขปัญหาครับ 

นายมัย   นามัสเก มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  

ประธานสภาเทศบาล 

 

         /นายสวาท ... 

 



-๑๔- 

นายสวาท  ต่อวาส เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  

สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผม นายสวาท  ต่อวาส  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เนื่องจาก

ชาวบ้าน หมู ่ที ่ 15 ได้ร ับความเดือดร้อนเนื ่องจากคันกั ้นน้ำเข้าพื ้นที ่

การเกษตรชำรุด และชาวบ้านป่าว่านหมู ่ที ่ 4 และหมู ่ที ่ 3 ได้รับความ

เดือดร้อนเนื่องจากน้ำขังถนนในหมู่บ้าน อยากให้ทำธนาคารน้ำใต้ดิน และ

บ้านป่านป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจร

ไม่สะดวกอาจเกิดอันตรายต่อผู ้สัญจรไปมาได้ อยากให้กองช่างออกไป

สำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

นายมัย   นามัสเก มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่  

ประธานสภาเทศบาล 

นายสมัคร   วงษ์ธรรม เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  

สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผม นายสมัคร   วงษ์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรื่องเสา

ไฟฟ้า หมู่ที่ 16 เขต 2 ชำรุดกลัวฝนตกลงมาจะทำให้เสาไฟล้ม ผมอยากให้

กองช่างออกไปสำรวจเพื่อช่วยเหลือครับ 

นายมัย   นามัสเก มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่  

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิชัย  พงษ์สระพัง เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  

สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผม นายวิชัย  พงษ์สระพัง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมได้รับ

แจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 8  คุ้มวังอีเตา หลังบ้านของนายบรรยง   ไหว้บุญส่ง 

ชาวบ้านอยากมีท่อจากบ้านนายวิษณุ  ใยบัว ครับ อยากให้หาวิธีแก้ไขปัญหา

น้ำท่วม ตรงนั้น และคุ้มโนนพระจันทร์ และชาวบ้านแจ้งมาอยากให้เทศบาล

ทำถนนเพิ่มอีกสัก 1 สาย จากหน้าบ้านนางทองสุข  พลอยศรีสะเกศ ผมก็

ขอฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายมัย   นามัสเก มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่  

ประธานสภาเทศบาล 

นายสวาท  บุญรักษา เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 

สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผม นายสวาท  บุญรักษา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อยากเสนอ

โครงการฝายตาดลี่ เป็นฝายน้ำล้นเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ใน

ฤดูแล้ง ครับ 

 



-๑๕- 

นายมัย   นามัสเก ตามที ่ท ุกท ่านได้เสนอความเดือดร้อนของชาวบ ้านมา ในช่วงนี ้ย ังไม ่ม ี

ผู้บริหาร 

ประธานสภาเทศบาล จะให้ท่านปลัดเทศบาลพิจารณาในเรื่องความเดือดร้อนว่าสามารถช่วยเหลือ

ได้มากน้อยเพียงใดครับ  

นายมัย   นามัสเก มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่  

ประธานสภาเทศบาล 

นายธานี  ศรีชัย เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ ท่าน กระผมนายธานี   ศรีชัย ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เมื่อเช้านี้ได้มีกิจกรรม

รับผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของตำบลห้วยยาง ได้กลับบ้าน จากการกักตัวที่ 

รพ. 14 วัน จะมีผู้ที่มีความเสี่ยง  13 ราย ไปซื้อสินค้าที่ไหนก็ไม่คนขายให้ 

วันนี้มีประชุมสภา ผมขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์  ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและ

ผู้ป่วยตอนนี้มีความปลอดภัยจากโควิด-19 แล้วครับ อาทิตย์ที่ผ่านมาผมขอ

ความร่วมมือจากผู้ค้าให้ปิดตลาดนัดช่ัวคราวจนกว่าสถานการณ์โควิด  จะดี

ขึ้นและได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าเป็นอย่างดี  ผมอยากหารือว่าจะเปิด

ตลาดให้ผู้ค้าได้วันไหน ผมก็มีแค่นี้ครับ 

นายมัย   นามัสเก ต่อไปขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้พูดคุยในเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ร้อง 

ประธานสภาเทศบาล ขอในสภาฯครับ 

นายเชาวฤทธิ์  เท่าธุรี เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 

ปลัดเทศบาล ท่าน  กระผม  นายเชาวฤทธิ์  เท่าธุรี ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง  ตามที ่

สมาชิกสภาเทศบาล  ได ้เสนอความเดือดร้อนเข้ามา  บางท ่านก็เสนอ

โครงการใหม่ บางทีอำนาจหน้าที่ของผมก็ไม่สามารถดำเนินการได้  ในส่วนที่

ดำเนินการได้จะให้กองช่างออกไปสำรวจ  ในส่วนของท่านสวาท   บุญรักษา 

เสนอทำฝายน้ำล้น ต้องผ่านสภาเทศบาล ทำโครงการใหม่มีคณะผู้บริหารฯ 

แต่ทำแบบกระสอบทราย นำจิตอาสาไปทำช่วยกัน สามารถทำได้แก้ปัญหา

ช่ัวคราวเบื้องต้นจะได้ สำหรับท่านอุทัย   วงษ์คำเลิศ ฝายวังบักผับ อยากได้

ท่อระบายน้ำออก สามารถทำได้ถ้าไม่ใช้ท่อเยอะ สามารถดำเนินการได้ 

สำหรับท่านสวาท ต่อวาส ธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่บ้านที่ท่านเสนอต้องรอ

ผู้บริหารเข้ามาก่อนเพราะเป็นโครงการใหม่ และท่านสมัคร  บุญธรรม เสา

ไฟฟ้าให้ประสานมากองช่างและเทศบาลจะแจ้งไปยังไฟฟ้าคอนสาร เพราะ

เราไม่สามารถดำเนินการได้ สำหรับท่านวิชัย  พงษ์สระพัง คุ้มวังอีเตาอยาก 

         /มีท่อสามารถ... 



 

-๑๖- 

 มีท่อสามารถดำเนินการได้ แต่คุ้มโนนพระจันทร์ทำถนนใหม่ ต้องไปดูสภาพ

พื้นที่เจ้าของที่ไม่มีปัญหา ต้องให้กองช่างออกไปสำรวจก่อนครับ เรื่องที่ทุก

ท่านแจ้งเข้ามาถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนทางเทศบาลจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ก่อน 

แต่ถ้าไม่เร่งด่วนก็รอคณะผู้บริหาร น่าจะต้นเดือนมิถุนายน ผมก็ขอฝากไว้

แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายมัย   นามัสเก ครับก็ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจ  

ประธานสภาเทศบาล ในการของบประมาณที่ทางคณะผู้บริหารยังไม่เข้ามา มีท่านใดจะเสนอเรื่อง

อื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา ๑๕.3๐ น. 

 

  (ลงช่ือ             ผูจ้ดรายงานการประชุม 

       (นายพรประเสริฐ  เลิศคอนสาร) 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

           

สภาเทศบาลตำบลห้วยยางได้รับรองรายงานการประชุมเทศบาลตำบลห้วยยาง 

ครั้งแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่  ๗ เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

          

    (นายมัย    นามัสเก)  ผูต้รวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

      ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

                             เมื่อวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


