
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ครั้งแรก 
วันที ่ 11  พฤษภาคม  2564  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
………………………………… 

ผู้มาประชุม 
1 นายนิรันดร์ พรมละ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) 

รักษาราชการแทน  นายอำเภอศรีสัชนาลัย 
2 นายศักดิ์ดา คำแสน ท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย 
3 นายวิทูล พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
4 นายณรงค์ รัตนวิเชียรศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
5 นางพรพรรณ ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6 นายสมชาย รังษี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
7 นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
8 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
9 นายณรงค์ หอมหวาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

10 นายอานุภาพ ยิ่งนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
11 นายประวิด ตุ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
12 นางพัชรี ภู่สิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
13 ร้อยตรี ดำรง ขอบเหลือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
14 นายอัศวิน เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
15 นายณรงค์ ผันพักตร์  เลขานุการสภาชั่วคราว (ปลัดเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางเสาวลักษณ์ สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 
2 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
4 นายจิตรกร จุติ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5 นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง 
6 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
7 นางณิชกานต์ โทนแก้ว นักวิชาการศึกษา ชก.รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา 
8 นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
9 นางจิราภรณ์ แปงการิยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 

บันทึกการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
กำหนดการที่ 1   นายอำเภอศรีสัชนาลัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นายณรงค์  ผันพักตร์   เรียนเชิญท่านนายอำเภอศรีสัชนาลัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
(เลขานุการสภาชั่วคราว)  
 

 /ตามพ.ร.บ.เทศบาล…………… 
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   -ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 24 วรรคสอง 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  6 กำหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ต้อง
กำหนดให้สมาชิกสภามาประชุมสภาครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาครบตามจำนวน ซึ่งในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบ
อำนาจให้นายอำเภอศรีสัชนาลัย  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ใน
การดำเนินการเรียกประชุมสภาครั้งแรก ตามที่ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว  ไปแล้วนั้น 

 
กำหนดการที่ 2 ท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 ครั้งแรก   
นายณรงค์  ผันพักตร์    เรียนเชิญท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย อ่านประกาศเรียกประชุม   
(เลขานุการสภาชั่วคราว) สภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครับ 
นายศักดิ์ดา  คำแสน        เรียนท่านนิรันดร์  พรมละ  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ 
ท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย การพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอศรีสัชนาลัย  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่า

ราชการจังหวัดสุโขทัย   และเรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และหัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน  ผม นายศักดิ์ดา  คำแสน  ท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย   ต่อไป
ผมขออ่านประกาศอำเภอศรีสัชนาลัย   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว  ครั้งแรก  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เมื่อวัน
อาทิตย์ที่  28  มีนาคม  2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด    
เมื่อวันที ่ 27  เมษายน  2564 แล้ว นั้น  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 และ
ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดสุโขทัย    ที่  
1571/2562  เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ ให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน        
ลงวันที่ 28  สิงหาคม 2562  นายอำเภอศรีสัชนาลัย  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ครั้งแรก ในวันที่ 11  พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ลงชื่อ นายนิรันดร์  พรมละ  
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอ
ศรีสัชนาลัย ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

 
 
 

/กำหนดการที่ 3 ……………………….    
 
 



 
- 3 – 

กำหนดการที่ 3     นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวเปิดการประชุมสภา 
นายณรงค์  ผันพักตร์    เรียนเชิญ ท่านนิรันดร์  พรมละ  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 
(เลขานุการสภาชั่วคราว) ชำนาญการพิเศษ)  รักษาราชการแทน  นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครับ 
นายนิรันดร์  พรมละ     เรียนท่าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ทุกท่าน   
นายอำเภอศรีสัชนาลัย   วันนี้ผมนายนิรันดร์  พรมละ  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) 

รักษาราชการแทน นายอำเภอศรีสัชนาลัย  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัย วันนี้ได้มีโอกาสได้มากล่าวต้อนรับและมาแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน  เมื่อวันที่  28 
มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทุกท่านได้รับการรับรองมาแล้วทุกท่าน  ถือว่าทุกท่านได้รับ
การไว้วางใจจากประชาชน ในส่วนหน้าที่มีหน้าที่เกิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม  
2564 ที่ผ่านมา  สภาเทศบาลแห่งนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประชาชน  การ
บริหารมากมาย  การตรวจสอบฝ่ายบริหาร  ดูแลประชาชนตามกฎหมาย ตามอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ต่อไป วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งแรก เป็นการเรียก
ประชุมเพ่ือเลือกประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  และเลขานุการ
สภาเทศบาล ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562   คาดว่าทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากการ
เลือกตั้งจากประชาชน จะได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ยึดหลักในการปฏิบัติงาน  
ยึดมั่นในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย   ยึดมั่นในประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสีย  ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม   ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่เอาใจใส่เป็นธุระต่อประชาชน  
สุดท้าย ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาล  ในการตรวจสอบการบริหาร ในการ
ควบคุม ขอให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ครับ 
 ขณะนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว   ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว   ครั้งแรก  ณ  บัดนี้  
 

กำหนดการที่ 4   - ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้มีอายุสูงสุดขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว   

 นายณรงค์  ผันพักตร์    เรียนเชิญ ท่านนิรันดร์  พรมละ  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 
(เลขานุการสภาชั่วคราว) ชำนาญการพิเศษ)  รักษาราชการแทน  นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ก่อนจะเชิญท่านประธานสภาเทศบาลชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  
ผมขอประกาศผลการเลือกตั้ง  ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล
หาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แนะนำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว  ที่ได้รับการเลือกตั้ง  ทั้ง 12 ท่าน และนายกเทศมนตรี  และวันนี้ได้เรียนเชิญ
มารับมอบใบประกาศฯ ขอแนะนำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ที่ได้รับการ
เลือกตั้ง  ทั้ง 12 ท่าน  โดยแยกตามเขตเลือกตั้งเป็นเขตซึ่งมีจำนวน ๒ เขต ดังนี้   
 

/เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ………………. 
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 เขตเลือกตั้งท่ี ๑  

1. นายวิทูล  พณิชนันทเวช  
2.  นายณรงค ์  รัตนวิเชียรศรี             
3.  นายสมชาย  รังษี           

    4.  นางพรพรรณ  ถาริยะ   
       5.  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           
       6.  นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง     
   เขตเลือกตั้งท่ี ๒      
       ๑. นายณรงค ์  หอมหวาน  
    ๒. นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม 

    ๓. นายประวิด  ตุ่นทอง          
       ๔.  นางพัชรี  ภู่สิงห์          

    ๕.  ร้อยตรี ดำรง   ขอบเหลือง 
    ๖.  นายอัศวิน     เกตุแก้ว 
และ นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  
    จึงขอเรียนเชิญ ท่านนิรันดร์  พรมละ  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง
ชำนาญการพิเศษ)  รักษาราชการแทน  นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ขอเรียนเชิญครับ ผมขอเรียงตามอายุนะครับ 

1. นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ ์
2. นายอัศวิน     เกตุแก้ว 
3. ร้อยตรี ดำรง   ขอบเหลือง 
4. นางพรพรรณ ถาริยะ 
5. นายณรงค์  หอมหวาน 
6. นายประวิด  ตุ่นทอง         
7. นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง     
8. นายวิทูล  พณิชนันทเวช 
9. นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี       
10. นายสมชาย  รังษี 
11. นางพัชรี  ภู่สิงห์        
12. นายอานุภาพ ยิ่งนิยม 
13. นางรุ่งอรุณ  คำโมง 

 
 
 

/นายณรงค์  ผันพักตร์  …………………… 
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นายณรงค์  ผันพักตร์    - ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
(เลขานุการสภาชั่วคราว)  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้มีอายุสูงสุดขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว   
       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   หมวด 1 ข้อ ๗ ในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่น
แล้วให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ สภาท้องถิ่นชั่วคราวโดยให้เชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม สภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุ มากที่สุดไม่รับเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมาก ที่สุดรองลงมา
ตามลำดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภา ท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือทำ
หน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน ตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและดำเนินการเลือกประธาน สภาท้องถิ่น 

   ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับ
หน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษาไว้ 
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและ ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 

ดังนั้น ตามระเบียบข้างต้นจะเห็นได้ว่า ก่อนดำเนินการคัดเลือกประธานสภา
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาชั่วคราว เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ที่มีอายุสูงสุดขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว   ซึ่งในวันนี้สมาชิกสภา
เทศบาลผู้ที่มีอายุสูงสุดในสภาเทศบาลแห่งนี้  คือนางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  คือมีอายุ  
74   ปี ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   ขึ้นทำหน้าที่เป็น
ประธานสภาชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระในการประชุมและดำเนินการ
กล่าวคำปฏิญาณตนตามท่ีกฎหมายกำหนดต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
 

--------------------------- 
 
กำหนดการที่ 1  ประธานชั่วคราวทำหน้าที่ และนำสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวคำปฏิญาณตน 
นายณรงค์  ผันพักตร์  เรียนเชิญ นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีอายุมากท่ีสุด  
(เลขานุการสภาชั่วคราว) ซึ่งอยู่ในที่ประชุม นั้น ทำหน้าที่โดยให้ประธานชั่วคราวนำสมาชิกสภาทั้งหมดกล่าว          

คำปฏิญาณตน 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     เรียน  ท่านนิรันดร์  พรมละ  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 
(ประธานสภาชั่วคราว)  ชำนาญการพิเศษ)  รักษาราชการแทน  นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย   นายศักดิ์ดา  คำแสน  ท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย  
ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล     
ทุกท่าน   ดิฉันต้องขอบคุณที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานสภาชั่วคราวในครั้งนี้ค่ะ 

  ลำดับต่อไป  ดิฉันขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ทุกท่านยืนขึ้น
พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน  ตามข้าพเจ้า ดังนี้  

       /“ ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ)……………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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“ ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม

ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ท้ังจะซ่ือสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น ” 

    (ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาลฯ) 
นายณรงค์  ผันพักตร์   เมื่อทุกท่านได้กล่าวคำปฏิญาณตนเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนั้นถือได้ว่า 
(เลขานุการสภาชั่วคราว) สมาชิกสภาทุกท่านได้เข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้

อย่างสมบูรณ์ถูกต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว  
 
กำหนดการที่ 2  เลือกประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554   

นายณรงค์  ผันพักตร์     - ก่อนอื่นผมขออธิบาย ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(เลขานุการสภาชั่วคราว)  มาตรา  ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่า

ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภา
เทศบาลอยู่ในตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล 

  มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาลมีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาล    ให้
เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(๑) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด  
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่กล่าว 

อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น  
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น  
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก  
(๖) อำนาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่

กำหนดไว้ ในระเบียบ  
ข้อ 10 กำหนดว่า ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๒) สำหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

ข้อ 8 กำหนดว่าวิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่า ๒ คน
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัด
จำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก ชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได ้

/คะแนน สูงสุด………………… 
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คะแนน สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการ
เดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันวิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น ำ
ความในข้อ 39  มาใช้บังคับโดย อนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลาก ตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่
ประชุมดำเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใด เป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้ จับบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับ
จำนวนผู้ที่ ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย เขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น”เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น”  

ข้อ 14 กำหนดว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ 39 กำหนดว่า การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 63 วรรค
หนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้น
ศีรษะ 
     ข้อ 63 วรรคหนึ่งกำหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำ
ใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้ว
จึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ 
สมาชิกท่ีอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ 
การเสนอญัตติดังกล่าวนี้สามารถเสนอด้วยวาจา ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ 
ก็ให้ดำเนินการตามนั้น การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธียกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่
ซองที ่เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียน 
เครื่องหมายกากบาท ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม ให้ ประธานที่
ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามลำดับอักษร มานำซองใส่ด้วยตนเอง ลงในหีบ
ที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม  

ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิก 
สภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้  

ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ 
วรรคสาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลง มา
จากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้ 

/อนึ่งการเขียนชื่อตัว…………………. 
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อนึ่งการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ ควรตกลงก่อนการลงคะแนน 

ว่าชื่อตัวและชื่อสกุลผิดเล็ก ผิดน้อยเป็นสาระสำคัญหรือไม่เช่น การสะกดผิด
พยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์ แต่เมื่ออ่านชื่อตัวและ ชื่อสกุลแล้วรู้ว่าเป็นใครจะ
นับว่าเป็นบัตรดีหรือไม่ หรือต้องเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลให้ถูกต้อง 100 % ถึงเป็น
บัตรดี เพราะอาจมีปัญหาการร้องเรียนภายหลัง 
 การตรวจนับคะแนน ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มา
ช่วยนับ โดยผู้ได้รับเลือกมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2) หากมีผู้
ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกครั้ง3) หากคะแนนยังเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีจับสลากโดยวิธีการจบัสลากนี้ให้ เป็นไปตามระเบียบข้อ 8 วรรคสาม (1) 
ประธานชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน(2) ถ้า ตกลงกันไม่ได้ ให้
ประธานชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน (3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี ขนาด 
เหมือนกัน มีจำนวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า  
 “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภา แล้วให้ประธานสภาที่ได้รับเลือกปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนั้นต่อไป เลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราวจัดทำคำสั่งให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อมี การเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ 
  การดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กล่าวมาแล้วใน
ข้างต้น สรุปความได้ว่า การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  นั้น ให้สมาชิก
สภาแต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภา คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน  โดยให้สมาชิกสภาแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอสามารถ
เสนอได้ไม่จำกัดจำนวน และเมื่อมีผู้เสนอมากกว่า  1 ท่าน มีแนวทางปฏิบัติ  2 วิธี   
คือ ทั้งเปิดเผยและในทางลับ  แล้วแต่มติที่ประชุม ให้สมาชิกสภา  ลงคะแนนเลือก
จากชื่อที่ได้มีการเสนอ  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  และ
กำหนดให้ประธานในที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน แต่กรณีถ้ามีการเสนอเพียงรายเดียวก็ถือว่าในที่ประชุมให้ความเห็นชอบ   
เมื่อได้มีการชี้แจงข้อกฎหมายให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบแล้ว  

 กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาชั่วคราวดำเนินการเลือก
ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ตามท่ีระเบยีบกฎหมายกำหนดต่อไปขอเรียน
เชิญครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ 
(ประธานสภาชั่วคราว) เป็นประธานสภาเทศบาล   โดยให้สมาชิกสภาที่เสนอชื่อนั้น จะต้องมีสมาชิกสภา

รับรองการเสนอนั้น  ไม่น้อยกว่า  2 ท่าน และเม่ือเข้าใจในข้อกฎหมายแล้ว   ดิฉัน 
 ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เริ่มเสนอชื่อสมาชิกสภาที่มีความ

เหมาะสมจะเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ขอเรียนเชิญค่ะ 
/นางพรพรรณ  ถาริยะ……………………..        



- 9 – 
นางพรพรรณ  ถาริยะ       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาล  
(สมาชิกสภา ฯ) ตำบลหาดเสี้ยว  ทุกท่าน  ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1  

ดิฉันขอเสนอ  นายประวิด  ตุ่นทอง  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ค่ะ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์      ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  จำนวน  2  ท่าน 
(ประธานสภาชั่วคราว)    
นายณรงค์  หอมหวาน     ขอรับรอง นายประวิด  ตุ่นทอง    เป็นประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
ร.ต.ดำรง  ขอบเหลือง     ขอรับรอง นายประวิด  ตุ่นทอง    เป็นประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นางพัชรี  ภู่สิงห์       ขอรับรอง นายประวิด  ตุ่นทอง    เป็นประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายวิทูล พณิชนันทเวช   ขอรับรอง นายประวิด  ตุ่นทอง    เป็นประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม         ขอรับรอง นายประวิด  ตุ่นทอง    เป็นประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ือเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเพิ่มเติมอีก  
(ประธานสภาชั่วคราว) หรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
นายสมชาย  รังษี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาล  
(สมาชิกสภา ฯ) ตำบลหาดเสี้ยว  ทุกท่าน ผม นายสมชาย  รังษี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1       

ผมขอเสนอ  นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์      ขอผู้รับรองไม้น้อยกว่า  จำนวน  2  ท่าน 
(ประธานสภาชั่วคราว)    
นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี   ขอรับรอง นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  เป็นประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง      ขอรับรอง นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  เป็นประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์       จากการที่สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภา 
(ประธานสภาชั่วคราว) เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ไดเ้สนอชื่อสมาชิกสภา 2 ท่าน 

จะต้องมีการลงคะแนน  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงค่ะ   
นายณรงค์  ผันพักตร์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาล  
(เลขานุการสภาชั่วคราว)   ผมขอชี้แจง ดังนี้ เสนอชื่อสมาชิกสภา 2 ท่าน 

การเลือกประธานสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 8  กำหนดว่า
วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การ
เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  ไม่น้อยกว่า ๒ คนโดยให้สมาชิกสภา 
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ท้องถิ่นแต่ละคนมี สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก ชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้ 
คะแนน สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการ
เดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันวิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น ำ
ความในข้อ 39  มาใช้บังคับโดย อนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลาก ตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่
ประชุมดำเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใด เป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้ จับบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับ
จำนวนผู้ที่ ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย เขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น”เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น”  

 ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามลำดับอักษร มานำซองใส่
ด้วยตนเอง ลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์       ขอเชิญเจ้าหน้าที่  แจกซอง ใส่กระดาษ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ด้วยค่ะ 
(ประธานสภาชั่วคราว)  หากท่านเขียนเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามลำดับ

อักษร มานำซองใส่ด้วยตนเอง ลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม  เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว การตรวจนับคะแนน ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 
คน มาช่วยนับคะแนน คือ 1.นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  2. นายอัศวิน  เกตุแก้ว ค่ะ 

ผลการนับคะแนน ดังนี้ 
1. นายประวิด  ตุ่นทอง  ได้คะแนน  8 เสียง 
2. นายณรงค์ รัตนวิเชียรศรี ได้คะแนน  4 เสียง 

ปรากฏว่า  นายประวิด  ตุ่นทอง  ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ที่ประชุม  รับทราบ 

(นายอำเภอศรีสัชนาลัย  ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ เพื่อให้
ประธานสภา(ตัวจริง) ทำหน้าที่เลือกรองประธานสภาฯ ต่อไป และประธานสภา
เทศบาลชั่วคราวพ้นหน้าที่) 
 

กำหนดการที่  3 ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวเชิญประธานสภาเทศบาลที่สภามีมติเห็นชอบกล่าวขอบคุณ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์        เรียน ท่านนิรันดร์  พรมละ  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ  
(ประธานสภาชั่วคราว)     การพิเศษ)  รักษาราชการแทน  นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเสี้ยว ตัวจริง ขึ้นมาปฏิบัติ
หน้าที่ค่ะ 
 

/นายนิรันดร์  พรมละ  ……………………..         
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นายนิรันดร์  พรมละ           การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีผู้เสนอ 2 ท่าน ปรากฏว่า     
นายอำเภอศรีสัชนาลัย  นายประวิด  ตุ่นทอง  เป็นผู้ได้รับเลือก ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ ผมขอเชิญท่าน     

นายประวิด  ตุ่นทอง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา
เทศบาล  และกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง       เรียน ท่านนิรันดร์  พรมละ  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 
(ประธานสภาฯ)   พิเศษ)  รักษาราชการแทน  นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  และท่านศักดิ์ดา  คำแสน  ท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย  ผม 
นายประวิด  ตุ่นทอง ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ที่ให้เกียรติและให้
โอกาสให้ผมเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ผมจะยึดระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด และจะยึดมั่นในคำปฏิญาณตน อย่าง
ดียิ่งครับ ขอขอบคุณครับ       

นายประวิด  ตุ่นทอง       ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลและดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้ 
(ประธานสภาฯ) กำหนดไว้   
  
ระเบียบวาระท่ี 4    การเลือกรองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547    
นายประวิด  ตุ่นทอง       ลำดับต่อไปนี้จะเป็นการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เป็นรอง 
(ประธานสภาฯ) ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว (ปลัดเทศบาล) 

ชี้แจงข้อกฎหมาย ขอเชิญครับ 

นายณรงค์  ผันพักตร์         เรียนประสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  เราได้เลือก 
(เลขานุการสภาชั่วคราว)  ประธานสภาเทศบาล  เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปก็จะเป็นการเลือกรองประธานสภา

เทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล  ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล
อยู่ในตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล 

มาตรา ๒๑ วรรคสอง  รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทำกิจการแทน
ประธานสภาเทศบาลในเมื่อ ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได ้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการ
อัน เป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่น มอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาท้องถิ่น โดยให้นำความในข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม   

 
/ข้อ ๑๑ ให้ประธานสภา………………………… 
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ข้อ ๑๑ ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และ
นายอำเภอ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี 
รองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง 
ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตาม 
จำนวนที่พึงม ี 

  ข้อ ๑๔ ในการเลือก รองประธานสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

  เป็นรายละเอียดข้อกฎหมายในการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ครับ 
นายประวิด  ตุ่นทอง      .     ตามท่ีเลขานุการสภาชั่วคราว ได้ชี้แจงข้อกฎหมายไปแล้วนั้น กระผมขอ 
(ประธานสภาฯ) เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านไดเ้สนอชื่อสมาชิกสภาที่มีความเหมาะสมเพ่ือเลือกเป็นรอง

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป  โดยผู้ที่เสนอจะต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง ไม่น้อย
กว่า   2  ท่าน ขอเรียนเชิญครับ 

นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี      เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ) ผม นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1  ขอเสนอ   

นายสมชาย  รังษี    เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ครับ 
นายประวิด  ตุ่นทอง         ขอรับรอง ไม่น้อยกว่า   2  ท่าน ขอเรียนเชิญครับ    
(ประธานสภาฯ)   
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง      ขอรับรอง  นายสมชาย  รังษี   เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายสมชาย  รังษี    ขอรับรอง นายสมชาย  รังษี     เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
 นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    ขอรับรอง นายสมชาย  รังษี     เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี    ขอรับรอง นายสมชาย  รังษี     เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายประวิด  ตุ่นทอง         มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ือเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเพิ่มเติมอีก  
(ประธานสภาฯ) หรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ    เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ) ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1  ขอเสนอ   

นายวิทูล  พณิชนันทเวช   เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ค่ะ 
นายประวิด  ตุ่นทอง         ขอรับรอง ไม่น้อยกว่า   2  ท่าน ขอเรียนเชิญครับ    
(ประธานสภาฯ)   
นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม         ขอรับรอง นายวิทูล  พณิชนันทเวช   เป็นรองประธานสภาเทศบาล   
(สมาชิกสภาฯ) 

 
/นายณรงค์  หอมหวาน   …………………………. 
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นายณรงค์  หอมหวาน     ขอรับรอง  นายวิทูล  พณิชนันทเวช   เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
ร.ต.ดำรง  ขอบเหลือง     ขอรับรอง นายวิทูล  พณิชนันทเวช   เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นางพัชรี  ภู่สิงห์       ขอรับรอง นายวิทูล  พณิชนันทเวช   เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายอัศวิน  เกตุแก้ว    ขอรับรอง นายวิทูล  พณิชนันทเวช   เป็นรองประธานสภาเทศบาล   
(สมาชิกสภาฯ) 
นายประวิด  ตุ่นทอง               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ือเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเพิ่มเติมอีก  
(ประธานสภาฯ) หรือไม่ ขอเรียนเชิญ หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองประธานสภา 
  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวแล้ว  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา 2 

ท่าน จะต้องมีการลงคะแนน  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงครับ 
นายณรงค์  ผันพักตร์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาล  
(เลขานุการสภาชั่วคราว) ผมขอชี้แจง ดังนี้ เสนอชื่อสมาชิกสภา 2 ท่าน 
นายณรงค์  ผันพักตร์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาล  
(เลขานุการสภาชั่วคราว)   ผมขอชี้แจง ดังนี้ เสนอชื่อสมาชิกสภา 2 ท่าน 

การเลือกประธานสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 8  กำหนดว่า
วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การ
เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  ไม่น้อยกว่า ๒ คนโดยให้สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นแต่ละคนมี สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก ชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้ 
คะแนน สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการ
เดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันวิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำ
ความในข้อ 39  มาใช้บังคับโดย อนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลาก ตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่
ประชุมดำเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใด เป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้ จับบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับ
จำนวนผู้ที่ ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย เขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น”เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น”  

/ ประธานที่ประชุม………………… 
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 ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามลำดับอักษร มานำซองใส่

ด้วยตนเอง ลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม  
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  ขอเชิญเจ้าหน้าที่  แจกซอง ใส่กระดาษ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)  หากท่านเขียนเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามลำดับ

อักษร มานำซองใส่ด้วยตนเอง ลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม  เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว การตรวจนับคะแนน ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 
คน  มาช่วยนับ  คือ 1.นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  2. นางพัชรี  ภู่สิงห์ ครับ 

ผลการนับคะแนน ดังนี้ 
1. นายสมชาย  รังษี  ได้คะแนน  4  คะแนน 
2. นายวิทูล  พณิชนันทเวช ได้คะแนน  8  คะแนน 

ปรากฏว่า  นายวิทูล  พณิชนันทเวช  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบล 
หาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
(นายอำเภอศรีสัชนาลัย  ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาล) 
 

นายณรงค์  ผันพักตร์  ผู้ทีไ่ด้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา ประธานสภาจะต้อง 
(เลขานุการสภาชั่วคราว) ส่งรายชื่อเพ่ือให้ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่งตั้งตามกฎหมาย ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาล 
เรียบร้อยแล้วครับ   

นายประวิด  ตุ่นทอง   ต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาฯ   
(ประธานสภาฯ)  ขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาชั่วคราว ช่วยชี้แจงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  
(เลขานุการสภาชั่วคราว) ต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล   ช่วยชี้แจงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
  ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา 
ท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
  ข้อ ๑๙  เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น  
  (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือ
แนว ทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น  
  (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น  
  (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  
  (๕) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  
  (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ 
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
     /(๗) ช่วยเหลือประธานสภา………………………. 



- 15 – 
  (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง  
  (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา
ท้องถิ่น  
  (๙) หน้าที่อ่ืนตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอื่นตามท่ี
ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 
  ข้อ ๑๔ ในการเลือก หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
  ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม 

นายประวิด  ตุ่นทอง  ขอบคุณเลขานุการสภาชั่วคราวที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย สมาชิกสภาฯได้ 
(ประธานสภาฯ) รับทราบแล้วขอให้สมาชิกสภาฯนำเสนอ ผู้ที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการ

สภาฯ โดยอยากให้สมาชิกสภาฯ คำนึงถึงผู้ที่มคีวามรู้  ความสามารถ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ของเรา  และขอให้มีผู้รับรองการเสนอนั้น
ด้วย อย่างน้อย จำนวน  2 ท่าน กระผมขอเรียนเชิญครับ 

นางพรพรรณ  ถาริยะ     เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)  ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1  ขอเสนอ  

นายณรงค์  ผันพักตร์  ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง      ขอผู้รับรองไม่น้อย จำนวน  2  ท่าน 
(ประธานสภา ฯ)   
นายณรงค์  หอมหวาน     ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
(สมาชิกสภาฯ) 
ร.ต.ดำรง  ขอบเหลือง     ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
(สมาชิกสภาฯ) 
นางพัชรี  ภู่สิงห์       ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
(สมาชิกสภาฯ) 
นายวิทูล พณิชนันทเวช   ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
(สมาชิกสภาฯ) 
นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม         ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
(สมาชิกสภาฯ) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์        ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
(สมาชิกสภาฯ) 
นายสมชาย  รังษี          ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
(สมาชิกสภา ฯ)  
นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี   ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
(สมาชิกสภาฯ) 
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง      ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
(สมาชิกสภาฯ) 

/นางพรพรรณ  ถาริยะ  ………………….. 
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นางพรพรรณ  ถาริยะ    ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
(สมาชิกสภาฯ) 
นายอัศวิน  เกตุแก้ว  ขอรับรอง นายณรงค์  ผันพักตร์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
(สมาชิกสภาฯ) 
นายประวิด  ตุ่นทอง     จากการที่สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา 
(ประธานสภาฯ) เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพียง 1 ท่าน โดยไดเ้ลือก

จากข้าราชการส่วนท้องถิ่น คือ  นายณรงค์  ผันพักตร์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   นั้น และปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก     

นายประวิด  ตุ่นทอง         จากการตรวจสอบพบว่ามีสมาชิกสภาฯ ทั้งสิ้น จำนวน 12 ท่าน และ ตาม 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ ๑๔ ได้กำหนดไว้ว่า 

ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก จึงขอ
ความเห็นชอบกรณีดังกล่าวนี้ กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้  นายณรงค์  ผันพักตร์ ปลัดเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว        

           ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ  12 เสียง 
ทีป่ระชุม  มีมตเิห็นชอบ จำนวน   12  เสียง 
 
กำหนดการที่ 5 ประธานสภาเทศบาลเชิญรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาลกล่าว 

ขอบคุณ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   ขอเรียนเชิญท่าน นายวิทูล  พณิชนันทเวช  รองประธานสภาเทศบาลตำบล               
(ประธานสภาฯ) หาดเสี้ยว กล่าวขอบคุณ   ขอเรียนเชิญครับ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช     เรียน ท่านนิรันดร์  พรมละ  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 
(รองประธานสภาฯ)  พิเศษ)  รักษาราชการแทน  นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  และท่านศักดิ์ดา  คำแสน  ท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย  ผม 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1   มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
ท่านสมาชิกให้ความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่ง รองประธานสภา  กระผมจะตั้งใจ
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  ขอขอบคุณครับ  

นายประวิด  ตุ่นทอง         เรียนเชิญท่าน  นายณรงค์  ผันพักตร์   เลขานุการสภาเทศบาลตำบล  
(ประธานสภาฯ) หาดเสี้ยว  กล่าวขอบคุณ  ขอเรียนเชิญ 
นายณรงค์  ผันพักตร์             เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) ผม  นายณรงค์  ผันพักตร์  ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ทำหน้าที่เลขานุการ

ชั่วคราว ตามกฎหมายและที่ประชุมได้ให้เกียรติผมเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  ซึ่งผมเองขอนำเรียนว่า เนื่องจากงานของตำแหน่งปลัดเทศบาลก็มากอยู่
แล้ว แต่ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมก็จะมีผู้ช่วยเหลือ คือ รองปลัดเทศบาล  
หัวหน้าส่วนราชการ  และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ   
ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการทำหน้าที่ตำแหน่ง
เลขานุการสภาฯ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และจะ 

/ขับเคลื่อนสภาเทศบาล……………… 
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ขับเคลื่อนสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ 
และดำเนินการในส่วนที่จะเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกสภาและเทศบาลต่อไป  ผม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะดำเนินงานในหน้าที่ร่วมกันในการที่จะช่วยกันพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป   ผมขอขอบคุณมา     
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง         เรียนเชิญท่านนิรันดร์  พรมละ    ขอเรียนเชิญ          
(ประธานสภาฯ)   
นายนิรันดร์  พรมละ            วันนี้ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาเทศบาล คนใหม่ รองประธานสภา 
นายอำเภอศรีสัชนาลัย   เทศบาล คนใหม่ และเลขานุการเทศบาล คนเดิม  นะครับ รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาล 
 ตำบลหาดเสี้ยว  ทุกท่าน ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง  วันนี้ก็เป็นการเปิดประชุมสภา

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ครั้งแรก ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผมก็จะขออนุญาตมอบ
เวทีนี้ให้กับท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ   

นายประวิด  ตุ่นทอง           เรียน ท่านนิรันดร์  พรมละ และท่านศักดิ์ดา  คำแสน  
(ประธานสภาฯ) ทางสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว    ขอขอบคุณท่ีท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฯ 

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ครั้งแรก  ในวันนี้  ขอขอบคุณครับ       
 
กำหนดการที่ 6   การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปีแต่ละสมัย (แต่ละสมัยจะเริ่ม 

เมื่อใด) และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป   
นายประวิด  ตุ่นทอง    ขอนำเรียนปรึกษาสมาชิกสภาฯในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ. 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  ขอให้

เลขานุการสภาช่วยชี้แจงข้อกฎหมาย ขอเชิญครับ  
นายณรงค์  ผันพักตร์  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.  
(เลขานุการสภาฯ) 2562   มาตรา 24 กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม

สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด และสมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มี 
กำหนดไม่เกินสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 21 กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของแต่ละปี แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  

ตามข้อกฎหมาย จะเห็นได้ว่ากำหนดให้ประธานสภาฯ นำปรึกษาในที่ประชุม
สภา ในการนี้จึงขอนำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้ช่วยกันพิจารณาเพ่ือจะได้กำหนดสมัย
ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจำปี พ.ศ. 2565  ซึ่งหากจะต้องพิจารณาว่าจะต้องกำหนดกี่สมัย จะเห็นได้ว่า 

 
/การกำหนดสมัยประชุม………………….. 
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การกำหนดสมัยประชุมกรณีของเทศบาลตามกฎหมายกำหนดให้มีสมัยประชุมใน ๑ ปี
จะต้องกำหนด ไว้จำนวน ๔ สมัย โดยก่อนจะกำหนดจะต้องตรวจสอบสมัยประชุม 
ของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ในชุดที่แล้วมานั้น ได้มีการจัดประชุมสภาสมัย
สามัญไปแล้วกี่ครั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสภาเทศบาลชุดที่ผ่านมากำหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564  
แต่จากการตรวจสอบยังไม่พบว่าได้มีการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้แต่อย่างใด เนื่อง
ด้วยสมาชิกสภาได้สิ้นสุดสมาชิกภาพลงก่อน ทำให้สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ยังไม่มี 
การดำเนินการแต่อย่างใด จึงทำให้สภาชุดปัจจุบันนี้ สามารถกำหนดสมัยประชุม
ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ทั้งหมด ๔ สมัย และแต่ละสมัยจะกำหนดไว้กี่วัน ทั้งนี้ตาม
กฎหมายจะสามารถกำหนดได้ไม่เกินจำนวน ๓๐ วัน   จึงนำเรียนเสนอให้ที่ประชุม
สภาพิจารณา          

นายประวิด  ตุ่นทอง   ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯได้ชี้แจงข้อระเบียบฯ และกฎหมายไปแล้วนั้น การ 
(ประธานสภาฯ) กำหนดสมัย ประชุมประจำปี ๒๕๖๔  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาช่วยกันพิจารณาว่า

สภาเทศบาล จะกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565  เป็นเมื่อไร และมีจำนวนแต่ละ
สมัยจะกำหนดกี่วัน สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสภาเทศบาล  ขอเรียน
เชิญครับ 

นางพรพรรณ  ถาริยะ    - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  นางพรพรรณ  ถาริยะ    
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ  

ประจำปี 2564   ดังนี้ 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ถึงวันที่  10  มิถุนายน  2564  มีระยะเวลา 30 วัน 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มประชุมวันที่  2 – 31  สิงหาคม 2564 

 มีระยะเวลา 30 วัน 
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30  กันยายน 2564 

มีระยะเวลา 30 วัน 
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มประชุมวันที่ 1 –  30 พฤศจิกายน  

2564  มีระยะเวลา 30 วัน 
    และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  

เริ่มประชุมวันที่   1  กุมภาพันธ์   2565 ถึ งวันที ่ 2 มีนาคม 2565  
มีระยะเวลา 30 วัน 

นายประวิด  ตุ่นทอง    ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า จำนวน  2  คน 
(ประธานสภาฯ)   
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  ขอรับรองตามที ่  นางพรพรรณ  ถาริยะ เสนอสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  
(สมาชิกสภาฯ) ประจำปี    พ.ศ. 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 
นายณรงค์  หอมหวาน  ขอรับรองตามที ่  นางพรพรรณ  ถาริยะ เสนอสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ   
(สมาชิกสภาฯ) ประจำปี  พ.ศ. 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง  ……………….. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง    มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแตกต่างอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
(ประธานสภาฯ) ครับ หากไม่มีท่านเสนอ ผมจึงขอมติสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบการกำหนดสมัย

ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดระยะเวลาในแต่ละสมัย 
จำนวน  ๓๐ วัน ดังนี้ 

1.  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
ถึงวันที่  10  มิถุนายน  2564  มีระยะเวลา 30 วัน 

2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มประชุมวันที่  2 – 31  สิงหาคม 2564 
 มีระยะเวลา 30 วัน 

3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30  กันยายน 2564 
มีระยะเวลา 30 วัน 

4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน  
2564  มีระยะเวลา 30 วัน 

    และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  
เริ่มประชุมวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565 ถึงวันที่  2 มีนาคม 2565  
มีระยะเวลา 30 วัน 

  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ  12  เสียง 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  จำนวน  12 เสียง 
 
กำหนดการที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายประวิด  ตุ่นทอง    มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  
(ประธานสภาฯ)  ก็ขอเชิญครับ 
 
นายณรงค์  ผันพักตร์  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน   
(เลขานุการสภาฯ)  ผมได้รับการประสานจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย   
 ตอนแรกได้ส่งหนังสือแจ้งว่า เจ้าหน้าที่จาก  กกต .จังหวัดสุโขทัย  จะมาเพ่ือรับการ

บัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 เจ้าหน้าที่จะรับเอกสารที่เทศบาลฯ  ในวันที่   14  พฤษภาคม 2564  ในขณะนั้นยัง

ไม่มีการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด 19 เขาขอเปลี่ยนแผนให้ท่านไปยื่นเองหรือให้
ผู้รับมอบอำนาจให้ไปยื่นแทนก็ได้ หรือจะผ่านทางไปรษณีย์หรือ อีเมล ก็ได้ นะครับ 
เจ้าหน้าที่แจ้งมาเมื่อวันศุกร์   ในวันที่   14  พฤษภาคม 2564  ไม่มารับเอกสารที่นี้
แล้ว  จะตั้งรับที่  กกต.จังหวัดสุโขทัย  หากท่านจะประสงค์ไปเองก็ได้ครับ  ในส่วนผู้ที่
ไม่ได้รับเลือกตั้ง ก็จะทำหนังสือแจ้งไปอีกครั้งหนึ่ง  เกรงว่าจะผิดกฎหมาย  เพราะ
กฎหมายการเลือกตั้งค่อนข้างจะรุนแรง   ในเบื้องต้นฝากท่านแจ้งไปยังผู้ที่ไม่ได้รับ
เลือกตั้ง ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ  จึงขอนำเรียนมาให้ทุกท่านทราบครับ 

 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง  ……………….. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง    มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  
(ประธานสภาฯ) กระผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ซึ่งเสร็จสิ้นไปด้วยดี และขอปิดการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   ครั้งแรก ในวันนี้  วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
ขอขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุม  เวลา  12.00  น. 
 
 

ลงชื่อ        มณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางสาวมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ์) 

     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    
 

ลงชื่อ   ณรงค์  ผันพักตร์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                           (นายณรงค์  ผันพักตร์) 

                                                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 
 

    สำเนาถูกต้อง 

 

       (นายณรงค์  ผันพักตร์) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
ร่าง 

 
 
 
 

  
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

ว่าด้วยระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา 
ของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  พ.ศ. 2564 

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

 
ด้วยสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้พิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว     

ครั้งแรก   เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ 
การปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๔ ข้อ ๑๑๗ แห่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔  
โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ว่าด้วยการให้ประชาชน 
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ลงนาม และปิด 
ประกาศ   ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เป็นต้นไป 

  ข้อ 3.  ในระเบียบนี้ 
  “ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  หมายความรวมถึงผู้ที่ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว 

“ฝ่ายบริหาร”   หมายความว่า   นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  รองนายกเทศมนตรีตำบล 
หาดเสี้ยว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

“สมาชิกสภา” หมายความว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  หัวหน้าส่วนราชการประจำ 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
“เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย” หมายความว่า เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ซึ่งสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เป็นผู้แต่งตั้ง 
  ข้อ ๔. ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  รักษาการเป็นไปตามระเบียบนี้และ 
ให้อำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนในการเข้าฟังการประชุมและ 

การปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ข้อ ๕. ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและลง 

ลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยยื่น
ล่วงหน้าก่อน  วันประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ไม่น้อยกว่า ๓ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้
ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของ
หมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

กรณีท่ีมีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมากและไม่สามารถจัดให้ 
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  พิจารณาอนุญาตให้บุคคล
หรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้อง 
ประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

ข้อ ๖. การบันทึกภาพ บันทึกเสียง การประชุมสภา จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 

หมวด ๒ 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในการเข้าฟังการประชุม 

และการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ข้อ ๗. ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพผู้เข้าฟังการ 

ประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ 
  ข้อ ๘. ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าไปในห้องประชุม  ในขณะที่กำลังประชุม ห้าม
บุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
  ข้อ ๙. ในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ห้ามผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ 
   (๑) ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 

(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติ 

ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจงใจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว 

(๔) ขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๑0. ในขณะที่กำลังประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการ 

ประชุมนี้ หรือกระทำการฝ่าฝืน หรือก่อกวนการประชุมตามข้อ ๙ ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มี
อำนาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคำพูด หรือให้กล่าวคำขอขมา ในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรือ
ห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปจากท่ีประชุมได้ 

ในกรณีที่ประธานสภาสั่งให้ประชาชนผู้ใดออกจากที่ประชุมสภา หากผู้นั้นขัดขืนให้ 
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนำตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว ก็ได้ 
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  ข้อ ๑๑. ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดำเนินการดังนี้ 
   (๑) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

(๒) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาพิจารณาอนุญาตและ 
แจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบด้วย  
   (๓) จัดที่นั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

ประกาศ    ณ    วันที่  20  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   
 
 
 

 ลงชื่อ    
                          (นายประวิด  ตุ่นทอง) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


