
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล 

.................................. 
ผู้มาประชุม 

๑.นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๒.นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๓.นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๔.นายประเสริฐ  หาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๕.นายมนัส  ขุนสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๖.นายวิรัช  พาลี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๗.นางสมพอ  เทศเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๘.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๙.นายบัวหลัน  ทองประสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
๑๐.นายประพจน์  ภูจ านงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
๑๑.นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
๑๒.นายสมชาย  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผู้ไม่มาประชุม  

 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
2.นายสิริพรชัย  ภูมิชัยธีรโชติ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
3.นายวิเศษ  ธรรมโสภารัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
4.นางน้ าหวาน  แสงศรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
5.นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
6.นายกิตติศักดิ์  เกิดนอก  รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
7.นางวริทยา  อาบสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8.นางดวงรัตน์   แซ่เจีย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
9.นายเมธาวี  ลีชัย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
10.นางสาวชินภัค  ชินรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
11.นายไพโรจน์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ ประธานมูลนิธิเมตตาการกุศล 
12.นายธวัช  เอ้ือไพโรจน์ถาวร กรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชัยภูมิ 
13.พ.อ.อ.เจฏน์ฎา  พาขุนทด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
14.นางสาวพิไลวรรณ  ฉิมขุนทด นักการ 
15.นางจารุดา  หมู่สะแก  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
16.นายมานพ  โลสันเทียะ พนักงานขับรถจักรกลเบา 
17.นายธนิต  คานเพ็ชรทา คนงานทั่วไป 
18.นางชุตินันท์  แถวเพชร คนงานทั่วไป 

      …/19.นายวรฤทธิ์ 



๒ 

 

19.นายวรฤทธิ์  ก้อนเพชร คนงานทั่วไป 
20.นายศานิต  ฉิมวาส  ประชาชนหมู่ที่  ๑ 
21.นายแล  โปยขุนทด  ประชาชนหมู่ที่  ๑ 
22.นางสาวสุรีย์พร  ชาติเผือก ประชาชนหมู่ที่  ๑๗ 
23.นายรุ่งโรจน์  โปยขุนทด ประชาชนหมู่ที่  ๑๗ 
24.นายกิตติศักดิ์  อ่อนหมื่นไวย ประชาชนหมู่ที่  ๑๗ 
25.นางสาวสมัญญา  แจ่มเพ็ง ประชาชนหมู่ที่  ๒ 
26.นางสาวศิริมาศ  พิษจ ารูญ ประชาชนหมู่ที่  ๒ 
27.นายวิรัตน์  ประทุมวงศ์ ประชาชนหมู่ที่ ๑๗ 
28.นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด เจ้าพนักงานธุรการ/เลขานุการสภาเทศบาล 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น.โดยมีนายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร
เป็นประธานการประชุม เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร คณะผู้บริหารมาครบองค์ประชุม ประธานสภา
เทศบาลกล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บ้ า น เ พ ช ร  ค รั้ ง แ ร ก                       

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ๑๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ข้าพเจ้า นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์ 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาลต าบลบ้านเพชร                
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๕๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้มีมติ เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 

   ตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
บัญญัติไว้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี                       

…/เพื่อด าเนินการ 



๓ 

 

   เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 48 ทศ  กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ส าหรับ              
ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนา
ที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้ง ความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจ              
ที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลต าบล               
บ้านเพชรได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชรให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน และ
ปัจจุบันนี้ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมยุคของผู้สูงอายุซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันจะต้องส่งเสริม ให้เยาวชน มีคุณภาพ คุณธรรม และใฝ่เรียนรู้
ในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและน ามาพัฒนาบ้านเกิด                   
กระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่อย่าง
มากมาย ดังนั้น ในช่วง 4 ปีต่อไปนี้ กระผมและ คณะผู้บริหาร  จึงได้ก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ต าบลบ้านเพชรเป็นเมือง
แห่งการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเป็นเมืองแห่งความสุข มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี                
มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน        
ที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบล               
บ้านเพชร สามารถบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดนโยบาย             
ในการบริหารไว้ 5 ด้าน คือ 
   1. นโยบายเร่งด่วน 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์                   
การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหา                  
ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร               
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

   2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ให้ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
         2.2 พัฒนา ระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างถาวร 
พร้อมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

   3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
         3.1 พัฒนาและยกระดับการศึกษา ขยาย ปรับปรุง สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ ส่งเสริมด้านภาษา เช่น ภาษาท่ีสอง 
         3.2 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ                  
ปราชญ์ชาวบ้าน 

…/3.3 พัฒนา 



๔ 

 

         3.3 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน                   
แก่ประชาชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง 
         3.4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
        3.5 พัฒนา ส่งเสริม สร้างประกันชีวิตขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนพร้อมจัดสวัสดิการ
ให้กับประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนตาย 
         3.6 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

   4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
       4.1 พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนของชุมชน 
เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะ ให้สามารถจัดเก็บขยะได้อย่างรวดเร็ว และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ไม่มีขยะเน่าเสีย
ตกค้าง 
         4.2 พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม พัฒนาชุมชนให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่และจัดให้มีสถานที่พักผ่อน ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ 

   5. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
         5.1 พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ถูกต้อง โปร่งใส และคุ้มค่า สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุด พัฒนาศักยภาพและสร้าง
หัวใจในการบริการให้กับบุคลากร 
         5.2 พัฒนา ก่อสร้าง ส านักงานเทศบาลให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัว
กับภารกิจอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวก ให้กับประชาชนได้มากท่ีสุด 

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 4 ปีของการบริหารราชการต่อจากนี้ เราจ าเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านเพชร โดยมีพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลบ้านเพชรเป็นศูนย์กลาง ในการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมมือ ร่วมใจต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการวางรากฐานในการขับเคลื่อนเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
ให้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งโลกยุคใหม่อย่างแข็งแกร่ง ด้วยความสมดุลและยั่งยืน ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ 
และจ าเป็นต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยเสี่ยงและบริบทต่างๆ ยิ่งนับวันจะส่งผลกระทบและ
เข้าใกล้ตัวเราทุกขณะไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ ที่ถดถอย ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่รุนแรง 
สถานการณ์ทางการเมืองระดับชาติ และโรคระบาดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เราชาว
เทศบาลต าบลบ้านเพชร ต้องร่วมกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกันต่อไป 
เ พ่ือให้ เทศบาลต าบลบ้านเพชรเป็นเมืองแห่งความสมดุลและเมืองแห่งความสุขอย่างยั่ งยืนต่อไป                       
นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม หรือไม ่
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม หรือไม ่
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม หรือไม ่

หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะรับทราบค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี                
ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
…/ระเบียบวาระท่ี ๕ 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  การเลือกคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล ด้วยการจัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลในสมัยสามัญ หรือวิสามัญ จ าเป็นต้อง
มีคณะกรรมการสามัญ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร                          
ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญครั้งแรกยังไม่ได้คัดเลือกคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
จึงจ าเป็นต้องมีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลมาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจง
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณท่านประธานสภาครับ กระผมนายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรขอชี้แจงขั้นตอนระเบียบในการเลือกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ  
  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า            

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ข้อ 105 วรรคหนึ่ งก าหนดว่า ภายใต้ข้ อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่น                
มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น            
ชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  
                            (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                            (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                            (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
                             (4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร                                           

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก             
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น                
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน                 
ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่                
ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สรุปได้ดังนี้ 
การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ประธานสภาท้องถิ่นให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม ตามระเบียบข้อ  ๑๐๗  โดยที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องมีการเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมมีจ านวนกี่คน และมีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ซึ่งตามระเบียบข้อ 103ประกอบข้อ 105 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมีจ านวนไม่น้อยกว่า3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน  

…/วิธีเลือก 
 
 



๖ 

 

วิธีเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทีละคน ไม่สามารถเลือก

ครั้งเดียวเป็นจ านวน 3-7 คนพร้อมกันได้ การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับโดยอนุโลม เลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม              
คนที่ 1 ก่อน จนครบตามจ านวนที่เสนอโดยมีผู้เสนอ 1คนและรับรอง 2 คน โดยให้สมาชิกรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว ถ้าการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมล าดับใดมีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมล าดับนั้น ตามข้อ 14 แต่ถ้าล าดับใดมีผู้เสนอกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากกว่า                
1 คนก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง เหมือนการเลือกประธานสภา รองประธานสภา ฯ คือการเขียน            
ชื่อตัว ชื่อสกุล ลงในแผ่นกระดาษและใส่ซอง (ตามข้อ 75 วรรคสาม) อันเป็นการเลือกโดยออกเสีย ง                       
ลงคะแนนลับ เมื่อได้กรรมการตรวจรายงานการประชุมครบตามจ านวนที่สภาท้องถิ่นมีมติแล้วถือว่า                 
มีผลตามกฎหมายนับแต่วันที่สภาเลือกขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการตรวจรายงาน                  
การประชุมจ านวนกี่คน และมีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ครับ 

นายประเสริฐ  หาญณรงค์   เสนอให้มีจ านวน ๓ ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  

โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 
๑.นายมนัส  ขุนสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๒.นายสมชาย  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่         

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่        

มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ 

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จ านวน ๓ ท่าน 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่ อคณะกรรมการตรวจรายงาน                 
การประชุม ท่านที่ 1 

นายประเสริฐ  หาญณรงค์  เสนอนายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 
๑.นายวิรัช  พาลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๒.นางสมพอ  เทศเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่          

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ 

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ  สมาชิก                   
สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 1 และมีผู้เสนอเพียงคนเดียว 
ผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามข้อ 14 ของระเบียบการประชุมสภา 

…/ประธานสภาเทศบาล 



๗ 

 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงาน                 
การประชุม ท่านที่ ๒ 

นายวิรัช  พาลี เสนอนายมนัส  ขุนสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 
๑.นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๒.นายประพจน์  ภูจ านงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่          

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ 

ถ้าไม่มี เป็นอันว่ า  ที่ประ ชุมแห่งนี้มี มติ ให้นายมนัส   ขุนสู ง เนิน  สมาชิ ก                   
สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ ๒ และมีผู้เสนอเพียงคนเดียว 
ผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามข้อ 14 ของระเบียบการประชุมสภา 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงาน                 
การประชุม ท่านที่ ๓ 

นายสมชาย  พัดขุนทด เสนอนายประพจน์  ภูจ านงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 
๑.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๒.นายมนัส  ขุนสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่          

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ 

ถ้าไม่มี เป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายประพจน์   ภูจ านงค์ สมาชิก                   
สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ ๓ และมีผู้เสนอเพียงคนเดียว 
ผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามข้อ 14 ของระเบียบการประชุมสภา 

มติท่ีประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ คน ดังน้ี 

   ๑.นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

   ๒.นายมนัส  ขุนสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

   ๓.นายประพจน์  ภูจ านงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้คัดเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม             

ครบตามจ านวนแล้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ               
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 109 ทางเลขานุการสภาเทศบาลจะด าเนินการนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงาน              
การประชุมครั้งแรก เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะการรมการ อีกครั้ง 

…/ระเบียบวาระท่ี ๖ 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อท่ีประชุมสภา
แห่งนี้หรือไม่  

นายกเทศมนตรี  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเปิดโอกาสในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร
กระผมจึงขอแจ้งวิสัยทัศน์ให้ทุกท่านทราบ ดังนี้ “บ้านเพชรเมืองน่าอยู่ โปร่งใส มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ ประชาร่วมใจ
พัฒนา” เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรเป็นเมืองที่มีความสุข อย่างยั่งยืน 

   และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรทุกท่านมีจิตอาสา หากประชาชามีเรื่อง
ร้องเรียนต้องช่วยกันดูแลรับเรื่องร้องเรียนมาแจ้งผู้บริหารเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน นับตั้งแต่นี้ไปทุกท่านต้องเรียนรู้               
สิ่ งใหม่ๆ ท างานร่วมกัน สิ่ งที่ผ่ านไปแล้วเราจะไม่ใส่ ใจ แต่ วันนี้คือสิ่ งใหม่ที่ เราจะด าเนินการไปด้วยกัน                          
ค าพูดที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ก็ขอให้ไตร่ตรองก่อนพูดออกไปว่าจะเกิดความเสียหายหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง หรือพนักงานเทศบาล และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  
 มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  
 มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่ 

 ถ้าไม่มี กระผมประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
สภาเทศบาลในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม   เวลา ๑๒.๐๐ น 

  (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม/เลขานุการสภาฯ 

  (นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด) 

  (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายมนัส  ขุนสูงเนิน) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายประพจน์  ภูจ านงค์) 

  (ลงชื่อ)    ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

  (นายวิฑูรย์ สันติสัมพันธ์) 


