
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564   เวลา  13.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1.  นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 3.  นายนรเสฏฐ ์  รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล  
 4. นายนิกร   ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล   
 6. นางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 8. นายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นายสาโรจน ์  รักงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายไสว  สิงห์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชุมพล  ยินดีผล  นายอำเภอชัยบาดาล 

2. นางจันทร์ฉาย  จันทร์ลา  ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล 
3. นายวิชัย   ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
4. ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
5. นายมณฑล  เยาวภา  รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
6. นางนภารัตน ์  เยาวภา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
      ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
8. นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นางรุจ ี  กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองคลัง 
11. นายอภิวัฒน ์  ศรีชมภู   หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองช่าง 
12. นางสาวจงจิตร  บุญกุระกนก ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
13. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

 14. นางสาวกัญญาณัฐ  ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 15. นายทรงพล  สุขใจ  พนักงานรักษาสถานที่ฯ 
 16. นายเอกชัย  สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 17. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 18. นายประสาท  การีซอ  ประชาชน 
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เริ่มประชุม  13.30  น. 
 

นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านชุมพล ยินดีผล 
นายอำเภอชัยบาดาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเรียนเชิญค่ะ 
- เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดิฉันนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขออนุญาตนำเรียนขั้นตอนในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ในวันนี้ 
- สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครั้งแรก ประธานในที่
ประชุม คือ ท่านชุมพล ยินดีผล นายอำเภอชัยบาดาลเมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง  
ขออนุญาตชี้แจงขั้นตอนคือ ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ทำหน้าที่เลขานุการ สภาเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ชั่วคราว จะอ่านประกาศอำเภอชัยบาดาล เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ ครั้งแรก และเรียนเชิญท่านนายอำเภอชัยบาดาล กล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ครั้งแรก พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแสดงความ
ยินดีแก่นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จากนั้น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ชั่วคราว จะกล่าวขอบคุณท่านนายอำเภอชัยบาดาล 
และเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ที่มีอายุมากที่สุด ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ชั่วคราว เพ่ือนำท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กล่าวคำ 
ปฏิญาณตน จากนั้นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ชั่วคราว จะชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ชั่วคราว จะดำเนินการเลือกประธานสภา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 และข้อ 14 ประธานสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ชั่วคราว จะแจ้งผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
และเสนอให้ท่านนายอำเภอชัยบาดาลแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์   
และประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ชั่วคราว จะเชิญผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ประธานสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ชั่วคราว จึงพ้นจากตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 10 
- ลำดับต่อไปประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์  และดำเนิ นการในระเบี ยบวาระการประชุ มต่อไป  ซึ่ ง จะมีการเลื อก 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จำนวน 1 ท่าน และเลือกเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และกำหนดวันประชุม 
- ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมทราบค่ะ 
- บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว เรียนท่านนายอำเภอชัยบาดาล ท่านนายกเทศมนตรีตำบล 
ลำนารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้วทั้ง 12 ท่าน ขอเรียนเชิญท่าน 
ชุมพล ยินดีผล นายอำเภอชัยบาดาล ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ครั้งแรก ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ 
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นายชุมพล ยินดีผล 
นายอำเภอชัยบาดาล 

- เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี 
ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านผู้ว่ าราชการจังหวัด
ลพบุรี มีคำสั่งมอบอำนาจให้นายอำเภอชัยบาดาลเป็นผู้กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ครั้งแรก และแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กระผมนายชุมพล 
ยินดีผล นายอำเภอชัยบาดาล รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการ
เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครั้งแรก เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา
เทศบาลได้เริ่มต้นขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมาย ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่
ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนชาวลำนารายณ์ เข้ามาทำหน้าที่ ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 
ที่ผ่านมา และได้การรับรองจากคณะกรรมการเลือกตั้งครบตามจำนวนที่ พึงมีตามกฎหมาย 
ทั้งหมด 12 ท่าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ด้วยความเสียสละ 
และมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการ
พัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์อย่างสร้างสรรค์ตามอำนาจหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
พ่ีน้องประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดในการทำงาน และขอให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
และการทำงาน คุณธรรม 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริต 
ต่อหน้าที่  
- บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคล ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครั้งแรก  
ณ บัดนี้ ครับ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

- ขอขอบคุณท่านชุมพล ยินดีผล นายอำเภอชัยบาดาล ค่ะ 
- ลำดับต่อไปจะเป็นประกาศอำเภอชัยบาดาล 

  
 ประกาศอำเภอชัยบาดาล 

เรื่อง  กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครั้งแรก 
------------------- 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  เมื่ อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  
และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล 
ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  
ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จำนวน 12 คน แล้ว 
 

 นายอำเภอชัยบาดาล จึ งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 6 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2013/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 จึงกำหนดประชุม
สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครั้งแรก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
(ลงชื่อ)    ชุมพล  ยินดีผล 
( นายชุมพล  ยินดีผล ) 
นายอำเภอชัยบาดาล 

  
 - ขอขอบคุณท่านชุมพล ยินดีผล นายอำเภอชัยบาดาล เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติต่อที่ประชุม

สภาเทศบาลแห่งนี้ 
- เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับกรณีเทศบาลเมือง 
หรือนายอำเภอสำหรับเทศบาลตำบล ได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดเทศบาล  
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มีอายุมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือทำหน้าที่เป็นประธาน  
ที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดและดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
แล้ว ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้ คือ ท่านอาจารย์ถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ขอเชิญท่าน
ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญค่ะ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

- กราบเรียนท่านนายอำเภอชัยบาดาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่าน
นายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล 
หั วหน้ าส่ วนราชการ กระผมขอขอบพระคุณ  ท่ านนายอำเภอ ที่ ม า เป็ น เกี ย รติ  
เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้ กระผม 
ในฐานะประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

- จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ที่ปฎิบัติหน้าที่ทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน  
มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 17 บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณ
ตน ในที่ประชุมสภาเทศบาล และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ทุกท่านยืนขึ้น 
และกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซ่ือสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ของท้องถิ่น” ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ทุกท่านนั่งลงครับ  
- ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์แนะนำตนเองต่อท่าน
นายอำเภอชัยบาดาล เริ่มจากแถวแรกครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาลแนะนำตนเอง ดังนี้ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1 
2. นายวิชาญ       ชิ้นเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1 
3. นางศุภนุช       วะดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 
4. นายสาโรจน์     รักงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 
5. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 
6. นายนรเสฏฐ์     รุจิพาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 
7. นายนิกร         ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1 
8. นายสมนึก       นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1 
9. นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1 
10. นายไสว        สิงห์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 
11. นางสุมาลี      ธรรมเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 
12. นายถนอม     ศรีจันทร์นิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาเทศบาล
ให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุท่าน  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
     ข้อ 8 กำหนดว่า วิธีเลือกประธานสถาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ ได้คะแนน
สูงสุดนั้นโดยใช้วีธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  
- วรรคสอง วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  
- วรรคสาม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 คน ช่วยตรวจนับ
คะแนน  
- วรรคสี่ วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุม
จับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลังแล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง
เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 
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      ข้อ 14 กำหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือกค่ะ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

- ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาล เสนอได้ครับ 
- เชิญท่านไสว สิงห์ทอง ครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 ขอเสนอชื่อนาย
สาโรจน์ รักงาม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครับ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ        2. นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ                                
- ผู้รับรองถูกต้อง 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เรียนท่านนายอำเภอชัยบาดาล กระผมนายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ประธานสภาเทศบาล
ชั่วคราว ขอรายงานการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยที่ประชุมสภา
เทศบาลมีมติเลือก นายสาโรจน์ รักงาม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และขอให้
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว นำรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเสนอนายอำเภอชัยบาดาล ซึ่งได้รับ
มอบอำนาจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ 
- ต่อไปกระผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว อ่านคำสั่งอำเภอชัยบาดาล เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

คำสั่งอำเภอชัยบาดาล 
ที่ 189/2564 

เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
------------------- 

 ด้วยสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ครั้ งแรก ในวันจันทร์ที่  3  พฤษภาคม 2564 ให้นายสาโรจน์  รักงาม  
เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคำสั่งจังหวัดลพบุรี 
คำสั่งที่ 2013/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำ เภอ
ปฏิบัติราชการแทน จึงแต่งตั้งให้นายสาโรจน์ รักงาม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
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   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      สั่ง ณ วันที่  3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
                                  (ลงชื่อ)    ชุมพล  ยินดีผล 

( นายชุมพล  ยินดีผล ) 
นายอำเภอชัยบาดาล 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

- ขอบคุณครับ เรียนท่านนายอำเภอที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน บัดนี้ ภารกิจ
ของกระผมในการเป็นประธานสภา เทศบาลชั่ วคราวเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่ งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ตามข้อ 6  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี ดำเนินการ
แต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับ
แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป และข้อ 10 ประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่งเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 
ดังนั้นกระผมขอเชิญนายสาโรจน์ รักงาม ผู้ซึ่งสภาเทศบาลมีมติเลือก และนายอำเภอ 
ชัยบาดาล ได้แต่งตั้งแล้วปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ต่อไป เชิญครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านนายอำเภอชัยบาดาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และข้าราชการทุกภาค
ส่วนครับ กระผมนายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านที่ได้ให้ผมมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์   
ผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบและระเบียบของเทศบัญญัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนพี่น้องชาวลำนารายณ์ทุกท่านครับ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับ 
- ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ชี้แจงระเบียบฯ เกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภา
เทศบาล 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 และ ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำ
ความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งเป็นวิธีและขั้นตอนเดียวกันกับการเลือกประธานสภา
เทศบาล ที่ได้ดำเนินการไปเม่ือสักครู่นี้ ขออนุญาตนำเรียนค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณครับ 
- ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครับ 
- เชิญท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 

  
นายนิกร ห่วงงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิกร  
ห่วงงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1 ขอเสนอชื่อนายวิชาญ ชิ้นเจริญ สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง        2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์                                
- ผู้รับรองถูกต้อง 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีนะครับ 
- เรียนท่านนายอำเภอชัยบาดาล กระผมนายนายสาโรจน์ รักงาม ประธานสภาเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์ ขอรายงานสภาเทศบาลมีมติเลือกนายวิชาญ ชิ้นเจริญ เป็นรองประธานสภา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ และขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว นำรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือก 
เสนอนายอำเภอชัยบาดาล ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพ่ือแต่งตั้ง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

  
 คำสั่งอำเภอชัยบาดาล 

ที่ 190/2564 
เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

------------------- 
 ด้วยสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ครั้ งแรก ในวันจันทร์ที่  3  พฤษภาคม 2564 ให้นายวิชาญ  ชิ้น เจริญ  
เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคำสั่งจังหวัดลพบุรี 
คำสั่งที่ 2013/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอ
ปฏิบัติราชการแทน จึงแต่งตั้งให้นายวิชาญ ชิ้นเจริญ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        สั่ง ณ วันที่  3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
                                  (ลงชื่อ)    ชุมพล  ยินดีผล 

( นายชุมพล  ยินดีผล ) 
นายอำเภอชัยบาดาล 

  
 - เป็นที่รับทราบกันนะครับ ท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ คือ ท่านวิชาญ 

ชิ้นเจริญ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 
- ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เลือกเลขานุการเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลครับ 
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นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
     ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ขออนุญาตนำเรียนค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาล เพ่ือทำหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญเสนอได้ครับ 
- เชิญนายไสว สิงห์ทองครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 ขอเสนอชื่อนางสาว
ละเมียด ออมทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายนิกร ห่วงงาม   2. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ                                
- ผู้รับรองถูกต้อง 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเลือกคุณละเมียด ออมทรัพย์  
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
- ขออนุญาตให้ทางเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ไปจนแล้วเสร็จการประชุมครับ 
- ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พ้นจากหน้าที่ เพราะเหตุครบวาระการ
ดำรงตำแหน่ง ดังนั้นจึงต้องทำการเลือกใหม่ตามระเบียบ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบการเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลให้ที่ประชุมทราบครับ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 103 กำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
มี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ข้อ 105 กำหนดว่า ภายใต้บังคับ ข้อ 103 และข้อ 104  
สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  
ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม และ ข้อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรอง 
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการ 
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 เลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ 
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบการเลือกคณะกรรมการสามัญประจำ 
สภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญสอบถามได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ขอเรียนปรึกษาท่านสมาชิก ว่าควรจะมีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาล ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลกี่ท่าน และวิธีการเสนอชื่อควรเสนอทีละท่าน แล้วให้สมาชิก
รับรอง หรือควรเสนอมาทั้งคณะแล้วให้สมาชิกรับรอง 
- สมาชิกท่านใด มีความเห็นอย่างไร ขอเชิญเสนอครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
นรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการสามัญประจำ
สภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 3 ท่าน ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง       2. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
- ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตรวจรายงานการ
ประชุม จำนวน 3 ท่าน  
- สมาชิกสภาเทศบาลจะเลือกคณะกรรมการฯ ครั้งละ 1 ท่าน หรือจะเลือกครั้งเดียว 3 ท่าน 
ครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแสดงความคิดเห็นครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว 
สุกัญญา จัตุรัส ขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการฯ ครั้งละ 1 ท่าน ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายนิกร ห่วงงาม       2. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มติของที่ประชุมสภาแห่งนี้คือให้มีคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตรวจรายงาน
การประชุม จำนวน 3 ท่าน สำหรับวิธีการเลือกขอให้เลือกทีละหนึ่งท่านครับ  
- ต่อไปจะได้ดำเนินการเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตรวจรายงานการ
ประชุมคนที่ 1  
- ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 
- เชิญท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 

  
นายสมนึก นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เป็นกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 ครับ 



-11- 
 

 - ขอผู้รับรองครับ 
1. นางศุภนุช  วะดี               2. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ถือว่านางสุมาลี ธรรมเจริญ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภา
เทศบาล ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ครับ 
- ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ต่อไป ครับ  
- เชิญท่านศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ ครับ 

  
นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรัณย์พัทธ์ 
ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 เป็นกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายสมนึก  นาโพธิ์           2. นายนิกร  ห่วงงาม 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ถือว่านางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภา
เทศบาล ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 ครับ 
- ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 ต่อไป ครับ  
- เชิญนายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายถนอม  
ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2เป็นกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง           2. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี ถือว่านางสาวสุกัญญา จัตุรัส ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภา
เทศบาล ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ครับ 
- จึงเป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตรวจรายงาน
การประชุม จำนวน 3 คน ดังนี้  
1. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ  
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง 
3. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระเบียบวาระที่ 6 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป 
6.1 กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
ขอเชิญครับ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ.2562 กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้เทศบาลกำหนด โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มี
กำหนดไม่เกินสามสิบวัน 
     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมโดยให้นำ
ความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อม
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฯลฯ 
     ข้อ 11 (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี  
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมัยประชุม ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบไปแล้วนั้น ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564  
และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีในแต่ละสมัยครับ 
- เชิญนายนิกร ห่วงงาม ครับ 

  
นายนิกร ห่วงงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
  

 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนิกร ห่วงงาม 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1 ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕64 ดังนี้    
- สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564     เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน  
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564        เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 

  

นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ       2. นายไสว  สิงห์ทอง                                
- สมาชิกรับรองถูกต้อง 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
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 - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ กระผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
- สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564     เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน  
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564        เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

- สมาชิกออกเสียงเห็นชอบ 12 เสียง 
1. นายสาโรจน์          รักงาม              7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์      9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์          รุจิพาณิชย์         10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม            11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ           12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  
พ.ศ.2564 จำนวน 3 สมัย ดังนี้ 
- สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564     เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน  
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564        เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
 
6.2 การกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป คือ  
ปี พ.ศ.2565 
- ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 และ
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 
- เชิญนางสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี  
ธรรมเจริญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้มีการกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายนิกร  ห่วงงาม      2. นายไสว  สิงห์ทอง                                
- มีผู้รับรองถูกต้อง 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ กระผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มี
การกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีกำหนด 
30 วัน 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

- สมาชิกออกเสียงเห็นชอบ 12 เสียง 
1. นายสาโรจน์          รักงาม              7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์      9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์          รุจิพาณิชย์         10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม            11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ           12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ เห็นชอบให้มีการกำหนดประชุมสมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.
2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
- ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สำหรับในวันนี้ ท่านนายอำเภอชัยบาดาล ได้ให้เกียรติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ จึงขอ
เรียนเชิญท่านกล่าวมอบนโยบายและให้โอวาทแก่สมาชิกสภาเทศบาลครับ 

  
นายชุมพล  ยินดีผล 
นายอำเภอชัยบาดาล 

- ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครับ 
- ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งนะครับ ผมดีใจกับทุกท่าน และประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ทุกท่าน ที่ท่านได้มาบริหาร พัฒนา ได้มาช่วยชาวลำนารายณ์  
ท่านได้ เข้ามานั่ งในจุดนี้ท่านสามารถที่ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่ ได้หวังว่าจะให้ดีขึ้น  
ใน 1-2 วัน แต่หวังว่าให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่ท่านจะต้องคอยดูประชาชน  
จำนวนมาก แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อท่านได้มาอยู่ในจุดๆนี้แล้วขอให้ท่านทำงานให้เต็มที่  
อยากให้ท่านฝากผลงาน ฝากความดี อยากให้ฝากความปรารถนาดีต่อประชาชนชาว  
ลำนารายณ์ ต้องแสดงความยินดีอีกครั้ง ในฐานะตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ยินดีและดีใจทั้งคณะบริหารและสภาเทศบาลได้เข้ามาบริหารในจุดนี้นะครับ  
ท่านไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้ว ท่านมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ที่มากกว่าคนอ่ืน แต่เมื่อถ้าท่านทำอะไร  
ไม่ดีก็จะได้รับผลกระทบกลับมาหนักกว่าคนอ่ืน ให้ท่านนึกเสมอว่าท่านสวมหมวกอีกใบซึ่งเป็น
หมวกอันทรงเกียรติและเป็นหมวกที่สามารถช่วยเหลือคนได้มากมาย หวังว่าท่านคงใช้เกียรติ
ตรงนี้ใช้ศักดิ์ศรีตรงนี้ช่วยเหลือราษฎรในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
ขอบคุณมากครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณท่านชุมพล ยินดีผล นายอำเภอชัยบาดาล ที่ได้ให้คำชี้แนะและโอวาทแก่สมาชิก
สภาเทศบาล ขอบขอบคุณครับ 
- สมาชิกท่านใดมีเรื่องทีจ่ะเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีผมก็จะขอนัดการประชุมครั้งต่อไปนะครับ ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564  
เวลา 14.00 น. ผู้บริหารจะได้แถลงนโยบายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ทำให้  
การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  14.35  น. 




