
สำเนา 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจำปี พ.ศ.2564 
ในวันศุกร์ที่  29  ตุลาคม  2564  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ชั้นล่าง 
……………………………. 

 

ผู้มาประชุม                                          
ลำดับที่                     ชื่อ – ชื่อสกุล                    ตำแหน่ง           ลายมือชื่อ 
   1 นายประเสริฐ       คิ้วเจริญ ประธานสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประเสริฐ       คิ้วเจริญ 
   2 นางสุณีย์            ศรีนัครินทร์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สุณีย์            ศรีนัครนิทร ์
   3 นางพัฒน์วิภา      สุภาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ พัฒน์วิภา      สภุาชัย 
   4 นายสมหมาย       กองโฮม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สมหมาย       กองโฮม 
   5 นางสาวสุจินต์      พุ่มไสว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สุจินต์           พุ่มไสว 
   6 นายสมยศ          สระพรหม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สมยศ          สระพรหม 
   7 นายศุภกฤต        ตั้งชัยสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ศุภกฤต        ตั้งชัยสกุล 
   8 นายศุภณัฐฏ์        ทรพัย์สิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ศุภณัฐฏ์        ทรพัย์สิน 
  9 นายภาณุพงศ์      ตั้งตระกูลพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ภาณุพงศ์      ตั้งตระกูลพรรณ 
  10 นางสาวกรชนก    แย้มวารี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ กรชนก         แย้มวาร ี
  11 นายสมชาติ         เจริญจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สมชาติ         เจริญจิตต์ 
  12 นายศกัดิ์กริน       สุจจริต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ศักดิก์ริน       สุจจริต 

                                                     
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชือ่ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 
   1 นายทินกร          เอียกพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ ทินกร          เอียกพงษ์ 
   2 นายชาตรี           วรสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ ชาตรี           วรสินธุ์ 
   3 นายเอิญ            เสลานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ เอิญ            เสลานนท์ 
   4   นายสุรเดช         อุทุมพร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ สุรเดช         อุทุมพร 
   5 นายวีระ            ไทรแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ วีระ            ไทรแก้ว 
   6 จ.ส.อ.ณัฏฐ์ธณกฤศ์  เหลืองทวีสุข หัวหน้าสำนักปลัด จ.ส.อ.ณัฏฐ์ธณกฤศ์  เหลืองทวีสุข 
   7 นางสาวแสงระวี   ช้างคล้าย ผู้อำนวยการกองคลัง            -ลาป่วย- 
   8 นายพิศิษฐ์          สายมี     นายช่างโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง พิศิษฐ์          สายมี     
   9 นางสาววรรณงาม คุ้มพะเนียด หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ วรรณงาม      คุ้มพะเนียด 
  10 นางสาวสาวิตรี     หอมจรรยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สาวิตรี         หอมจรรยา 
  11 นายถิรวัฒน์         จุนทการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ถิรวัฒน์        จุนทการ 
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เปิดประชุม  เวลา  10.00  น. 
นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล  ได้เข้าประจำที่ที่จัดไว้ในห้องประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล     เทศบาลตำบลวังโพธิ์แล้ว  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมบูชาพระรัตนตรัย  

และดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุม 
     สวัสดีครับท่าน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพทุกท่าน เมื่อท่าน 
 สมาชิก สภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา

เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ.2564  และพิจารณาตาม
ระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ   -ไม่มี- 
ประธานสภาเทศบาล      

 

ทีป่ระชุม    -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้ว 
นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ   1. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1   
ประธานสภาเทศบาล         ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันพุธที่  11  สิงหาคม  2564  ไดผ้่านการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว   และทาง
เลขานุการสภาได้จัดส่งให้แก่ท่านสมาชิกฯ  ทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนแล้ว    
มีข้อความใดที่ท่านจะขอแก้ไข หรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว หรือไม่
เชิญครับ 

ที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ   เมื่อไม่มีท่านผู้ใดขอแก้ไข ผมขอถามท่ีประชุมว่า สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 

ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ.2564  เมือ่วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564       
โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม                  -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์-      
 

นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ   2. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   
ประธานสภาเทศบาล         ประจำปี  พ.ศ.2564  เมือ่วันพฤหสับดีที่  26  สิงหาคม  2564  ได้ผ่าน

การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว และทาง
เลขานุการสภาเทศบาลไดจ้ดัส่งให้แก่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านได้
ตรวจสอบก่อนแล้ว มีข้อความใดท่ีท่านจะขอแก้ไข หรือติดตามผลการประชุม
ครั้งที่แล้ว หรือไม่เชิญครับ 

ที่ประชุม    -ไม่มี- 
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นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ   เมื่อไม่มีท่านผู้ใด ขอแก้ไข ผมขอถามท่ีประชุมว่า สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันพฤหสับดีที่  26  สิงหาคม  2564   
โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม                   -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์-       

ระเบียบวาระท่ี 3          ญัตติ  เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ  ตามที่สภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้เลือกให้ นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม  
ประธานสภาเทศบาล   ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์  ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 

เมื่อสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ 4  ประจำปี  พ.ศ. 2559    
ในวันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน  2559  นั้น  

เนื่องจากปัจจุบัน นางเบ็ญจมาศ พยัคฆ์เกษม ไดเ้กษียณอายุราชการ 
ไปเมื่อวันที่  30 กันยายน  2564  ทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลวังโพธิ์ว่างลง  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการการประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบฯ  กระผมจึงขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล  พิจารณาให้
มีการเลือกตั้งเลขานุการสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างต่อไป  

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด1 ข้อ15 เมื่อ
ประธานสภา  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา รอง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่
ว่าง (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่
วันที่ตำแหน่งว่างลง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  หมวด 1  ข้อ 18  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้  ให้คำนึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  โดยเลขานุการสภาท้องถิ่น
มีหน้าที่ดังนี้ 

                      1. แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
2. ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  หนังสือสั่งการ        
   หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

                       3. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
                       4. เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
                       5. จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
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                       6. เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ 
   ต่อเมือ่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 

                       7. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
                      8. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา 

   ท้องถิ่น 
                        9. หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอ่ืนตามท่ี 

   ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 
 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่จะทำ
หน้าที่เลขานุการ  สภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์  พร้อมผู้รับรอง  2 ท่าน 

 

นายสมชาติ  เจริญจิตต์   ขอเสนอ....นางสาววรรณงาม  คุ้มพะเนียด.......ตำแหน่ง......หัวหน้า
สมาชิกสภาเทศบาล  ฝ่ายแผนและงบประมาณ............. 
                    ผู้รับรองคนที่  1  คือ  ...........นางสุณีย์            ศรีนัครินทร์.................. 
                                 ผู้รับรองคนที่  2  คือ  ............นายศุภกฤต        ตั้งชัยสกุล………….….... 
 

นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
   

ที่ประชุม    -ไม่มี-    
   

นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ                      ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  เป็นอันว่าที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์  เห็นชอบให้....นางสาววรรณงาม  คุ้มพะเนียด........

ตำแหน่ง.........หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ........................ได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

 

ที่ประชุมสภา    - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4      ญัตติ  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ              มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน ์
ประธานสภาเทศบาล  กับเทศบาลอีกหรือไม่  เชิญครับ   
นายภาณุพงศ์  ตั้งตระกูลพรรณ  เรื่องการล้างท่อระบายน้ำ ตอนนี้มีปัญหาน้ำทว่มขังเส้นทางหลัก  
สมาชิกสภาเทศบาล  คือ เส้นทางหน้าวัดวังโพธิ์ถึงหน้าอำเภอไทรโยค  เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน  

ทำให้น้ำและดินไหลเข้าไปในท่อเป็นจำนวนมาก  และในบางครั้งมีเศษขยะมูล
ฝอยเข้าไปอุดตัน ขอให้ท่านผู้บริหารช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 

นายทินกร  เอียกพงษ์   รับไปดำเนินการแก้ไขให้ครับ 
นายกเทศมนตรี 
นางสาวสุจินต์  พุ่มไสว   การจัดซื้อรถขยะเพ่ิมอีกหนึ่งคัน  เนื่องจากรถขยะที่ใช้งานอยู่ใน 
สมาชิกสภาเทศบาล ปัจจุบันมีขนาดเล็กบรรจุขยะได้น้อย  มีสภาพเก่าใช้งานมาหลายปี  เกิดการ

ชำรุดซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง  และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพราะต้องบรรทุก
ขยะมูลฝอยเพ่ือนำไปทิ้งท่ี อบต.แก่งเสี้ยน  
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นายทินกร  เอียกพงษ์   รับไปพิจารณาให้ครับ แต่ทั้งนี้ต้องมีงบประมาณในการจัดซื้อ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ              มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ประธานสภาเทศบาล  กับเทศบาลอีกหรือไม่  เชิญครับ  
  

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 

นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ  เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ  กระผมขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รวมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านครับ  ที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อม
เพรียงกัน  กระผมขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 

(ลงชื่อ)         สาวิตรี  หอมจรรยา         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวสาวิตร ี หอมจรรยา) 
 

(ลงชื่อ)        วรรณงาม  คุ้มพะเนียด เลขานุการสภาเทศบาล 
           (นางสาววรรณงาม  คุ้มพะเนียด) 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
(ลงชื่อ)       พัฒน์วิภา  สุภาชัย  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                  (นางพัฒน์วิภา  สุภาชัย) 
 

(ลงชื่อ)        กรชนก  แย้มวาร ี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวกรชนก  แย้มวารี) 
 
(ลงชื่อ)       ศักดิ์กริน  สุจจริต  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายศักดิ์กริน  สุจจริต) 

 
 


