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รายช่ือผู
เข
ารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว             
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป'   พ.ศ. ๒๕62 

วันท่ี  3  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ   ห
องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว    

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

ผู�มาประชุม 

๑ นายป�ญญา  มณีรัตน� ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
2 นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
3 นายชุมพล  ชังช่ัว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
4 นายไพโรจน�  วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
5 นายแซน  ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
6 นายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
7 นางมนฤดี  เมณฑ�กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
8 นางอนงค�  อยู7สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
9 นางมาลา  แก9วไพรัช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
10 นายภัทรศักดิ์  ปทุมวัฒนาวงศ� เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

                                                                                                                                                                   
  ผู
ลาประชุม 
  

๑ นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
๒ นายวสันต�  สมัครเขตร�กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

 

 ผู
เข
ารวมประชุม 
1 นายวิโรจน�  วิบูลรัตน� นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
2 นายชัยพร  สุจิพิธธรรม รองนายกเทศมนตรี 
3 นายยสพล  ไกรวิริยะ รองนายกเทศมนตรี 
4 นางศิริรัตน�  จุ7นจ7าง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายเกรียงศักดิ์  โตวิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6 นายสมชาย  หงษ�นิกร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

รก.ผอ.กองการศึกษา 
7 นางศุภรัตน�  เสือเหลือง หัวหน9าฝFายอํานวยการ 

รก.หน.สํานักปลัดเทศบาล 
8 นายบรรณพัฒ  เรืองขํา รก.ผู9อํานวยการกองช7าง 
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9 นายสุรศักดิ์  ทองอ9น สัตวแพทย�ชํานาญงาน  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

10 นางแพรวพรรณ เกษศิลปH หัวหน9าฝFายบริหารการศึกษา 
11 นายเดชมงคล เดิมพยอม หัวหน9าฝFายบริหารงานคลัง 
12 นายกิจจา โพแดน หัวหน9าฝFายแผนงานและงบประมาณ 

13 นางสาวศิริกานดา  จุ9ยเปIย เจ9าพนักงานธุรการ 
14 นางพรทิพย�  ลอยบรรดิษฐ ผู9ช7วยเจ9าพนักงานธุรการ 
15 นางมานี  ตั้งทัศนา ชุมชนตลาดกลาง 
16 นางสาวอรณิษฐ�  โพธ์ิทรง ชุมชนวัดลาดยาว 
17 นางทวี  ศรีเมือง ชุมชนบ9านหัวยาง 
18 นายจรัส  หม่ืนอภัย ประธาน อปพร.เทศบาลตําบลลาดยาว 
19 นายวินัย  รัตน�ภักดิ์ เจ9าหน9าท่ี อปพร.เทศบาลตําบลลาดยาว 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว             
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป'   พ.ศ. ๒๕62 

วันท่ี  3  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ   ห
องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว    

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

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8     กราบเรียน ท+านประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว รองประธานสภาเทศบาลตําบล 
เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ผู1บริหารท1องถ่ินพร1อมคณะ  หัวหน1าส+วนราชการทุกท+าน  กระผม

นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ7   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  ได1ตรวจสอบรายชื่อผู1เข1าร+วม
ประชุมในวันนี้  ผลปรากฏว+าครบองค7ประชุม ในลําดับถัดไป ขอกราบเรียนเชิญ ท+านประธานสภา
เทศบาล ฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ต+อไป 

นายป:ญญา  มณีรัตน8 กราบบูชาพระรัตนตรัย  
ประธานสภาเทศบาลฯ     

นายป:ญญา  มณีรัตน8    เรียน  คณะผู1บริหาร   ท+านสมาชิกสภาฯ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวมาครบองค7ประชุม   ผมขอเป?ดการประชุมสภาเทศบาลตําบล

ลาดยาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี ๑ ประจําปA พ.ศ. ๒๕62   วันท่ี 3  พฤษภาคม  ๒๕62  ซ่ึง
ฝGายเลขานุการ ฯ    ได1ดําเนินการจัดส+งเอกสารประกอบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
ให1ทุกท+านทราบแล1วนั้น    ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวมาเข1าประชุมครบองค7 

 ประชุมเชิญเลขานุการสภาฯ อ+านประกาศ ฯ 

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8   ประกาศสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว   
เลขานุการ ฯ                สมัยสามัญ สมัย 2   ประจําปA  พ.ศ.  ๒๕62   ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ได1ประกาศกําหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปA   พ.ศ.๒๕62  โดยการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2  กําหนด
ไว1ตั้งแต+วันท่ี ๑ พฤษภาคม –  30  พฤษภาคม   ๒๕62 มีกําหนดไม+เกิน 30 วัน นั้น 

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห+งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก1ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าด1วยข1อบังคับการ
ประชุมสภาท1องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก1ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ ข1อ 22  จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําปA พ.ศ. ๒๕62    ต้ังแต+วันท่ี       
๑  พฤษภาคม –  30  พฤษภาคม  2562  มีกําหนดไม+เกิน 30 วัน  

  จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 23  เมษายน  พ. ศ. ๒๕62 
        (นายปSญญา  มณีรัตน7) 
                 ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่อง ท่ีประธานจะแจ
งตอท่ีประชุม 
 

นายป:ญญา  มณีรัตน8    1.เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู+หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เทพยวรางกูร อําเภอลาดยาวร+วมกับเทศบาลตําบลลาดยาว ได1จัดพิธี และขอเรียนเชิญท+านสมาชิก 
          สภาเทศบาลตําบลลาดยาวร+วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเป?ดกรวยราชสักการะหน1าพระบรมฉายา 
          ลักษณ7สมเด็จพระเจ1าอยู+หัว โดยอําเภอเปUนประธานในพิธี ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562  
          เวลา 16.10 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอําเภอลาดยาว พร1อมชมการถ+ายทอดสดทางโทรทัศน7
          เฉพาะกิจแห+งประเทศไทย 
          การแตงกาย  ข1าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุด 
          

                 2.ด1วย นายแคล1ว  นุตภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  รองประธานสภาเทศบาล    
      ตําบลลาดยาว  ได1เสียชีวติ เม่ือวันท่ี 22 เมษายน  2562 ขอแสดงความเสียใจ ต+อการจาก 
      ไปของนายแคล1ว  นุตภูมิ รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
      ผมขอนุญาติอ+านประวัติการทํางานในตําแหน+งของท+านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู1ล+วงลับ พอสังเขป 
     -เม่ือปA พ.ศ. 2547 ได1รับเลือกต้ังเปUนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 สมัยแรก 
     -เม่ือปA พ.ศ. 2551 ได1รับเลือกต้ังเปUนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 สมัยท่ี 2 
     -เม่ือปA พ.ศ. 2555 จนถึงปSจจุบัน ได1รับเลือกต้ังเปUนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
      สมัยท่ี 3 และดํารงตําแหน+ง รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
      ได
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8 2 ช้ัน 
     -เครื่องราชอิสริยาภรณ7อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ7มงกุฎไทย บ.ม. 
     -เครื่องราชอิสริยาภรณ7อันเปUนท่ีเชิดชูยิ่งช1างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ7ช1างเผือก บ.ช. 
          ผมและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  พร1อมด1วยคณะผู1บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว 
                               ขอแสดงความความเสียใจกับครอบครัวท+านแคล1ว ฯ  
             *ขอเรียนเชิญทุกทานยืน ตั้งใจสงบนิ่ง เป?นเวลา 1 นาที เพ่ือไว
อาลัยครับ* 
        

          3.ตามท่ี งานกิจการสภาเทศบาลตําบลลาดยาวได1ทํารายงานแจ1งอําเภอลาดยาว เรื่อง การสิ้นสุด 
     สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว นายแคล1ว  นุตภูมิ ตําแหน+งรองประธานสภา 
     เทศบาลตําบลลาดยาว ให1อําเภอลาดยาวทราบนั้น  อําเภอลาดยาวได1แจ1งว+าได1รับรายงานการสิ้นสุด   
     สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ลาดยาว จากเทศบาลฯ รายนายแคล1ว  นุตภูมิ สมาชิกสภา 
                              เทศบาลตําบลลาดยาวแล1ว  ตามหนังสืออําเภอ ท่ี นว 0023.19/2454 ลงวันท่ี 30 เมษายน     
                              2562 เรื่อง การสิ้นสุดสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมฯ 

นายป:ญญา  มณีรัตน8 2.1 ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งท่ี ๑  ประจําปA พ.ศ. ๒๕61  เม่ือวันท่ี  ๒1  มีนาคม  ๒๕62 ตามท่ีฝGายเลขาฯ ได1จัดส+งสําเนา
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   พิจารณา ตรวจแล1ว และได1ส+งให1กับสมาชิกทุกท+าน ได1ตรวจดูถ1อยคําและข1อความล+วงหน1าแล1ว  
   เชิญท+าน เลขานุการสภาฯ   ดําเนินการ 
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นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8    อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าด1วยข1อบังคับการประชุมสภาท1องถ่ิน   
เลขานุการฯ  พ.ศ.๒๕๔๗  ข1อ ๓๓  กําหนดโดยสรุปว+า  รายงานการประชุมทุกคราวจะต1องให1คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภา  ได1ทําการตรวจสอบแล1วเสนอให1สภาท1องถ่ินรับรองรายงานการประชุม นั้น  
มีสมาชิกท+านใดมีข1อความใดท่ีจะแก1ไข   ขอเชิญท+านสมาชิกได1ตรวจสอบเปUนรายหน1า ต้ังแต+หน1าท่ี  
๑  ถึงหน1าท่ี  9   

          สมาชิกตรวจรายงานการประชุมเปUนรายหน1า  
          เริ่มจาก หน1าท่ี 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 และหน1าท่ี 9 

นายป:ญญา  มณีรัตน8 มีสมาชิกท+านใดจะแก1ไขข1อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม+  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ       

นายป:ญญา  มณีรัตน8 เม่ือไม+มีสมาชิกท+านใด  ขอแก1ไขข1อความและถ1อยคํา ผมขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกสภา   
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตําบลลาดยาวท+านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                              
   สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจําปA พ.ศ. ๒๕62  เม่ือวันท่ี  ๒1 เดือน มีนาคม    
                                พ.ศ. ๒๕62   โปรดยกมือข้ึนครับ  

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ          ยกมือรับรอง         ......8..... เสียง 
                             ไมรับรอง      ......-......  เสียง 
                             งดออกเสียง ......1.... .. เสียง 
                

ระเบียบวาระท่ี  ๓  การเลือกตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
 

นายป:ญญา มณีรัตน8       ด1วยนายแคล1ว  นุตภูมิ  ตําแหน+ง รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  ได1เสียชีวิต เม่ือวันท่ี      
ประธานสภา ฯ              22 เมษายน 2562  ท่ีผ+านมา   ตามคําสั่งหัวหน1าคณะรักษาความสงบแห+งชาติ ท่ี 1/2557  
   เรื่องการได1มาซ่ึงสมาชิกสภาท1องถ่ินหรือผู1บริหารท1องถ่ินเปUนการชั่วคราว ข1อ 2 วรรค 2 ในกรณีท่ี
   สมาชิกสภาท1องถ่ินมีจํานวนไม+ครบตามวรรคหนึ่งหรือพ1นจากตําแหน+งในภายหลังเพราะเหตุอ่ืน 
   นอกจากครบวาระ ให1สภาท1องถ่ินประกอบด1วยสมาชิกสภาท1องถ่ินนั้นๆ เท+าทีมีอยู+ โดยไม+ต1อง 
   ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท1องถ่ินแทนตําแหน+งท่ีว+าง เว1นแต+ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท1องถ่ิน 
   เหลืออยู+ไม+ถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาท1องถ่ินตามกฎหมายว+าด1วยการจัดต้ังองค7การปกครอง
   ส+วนท1องถ่ินหรือมีการยุบสภาท1องถ่ิน ให1ดําเนินการเพ่ือให1ได1มาซ่ึงสมาชิกท1องถ่ินตามประกาศคณะ
   รักษาความสงบแห+งชาติ ท่ี 85/82557   
     

   ดังนั้น จึงไม+ต1องมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลแทนตําแหน+งท่ีว+าง แต+ตําแหน+งรองประธานสภา
   เทศบาลต1องมีการเลือกแทนตําแหน+งท่ีว+าง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ ให1ท่ี 
   ประชุมทราบ 

 

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8    กราบเรียนท+านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู1ทรงเกียรติทุกท+าน  
เลขานุการฯ                 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก1ไข เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 20   
                              ทวิ กําหนดว+า นอกจากการพ1นจากตําแหน+งตามมาตรา 20 วรรคสอง (ดํารงตําแหน+งจนครบอายุ 
   ของสภาเทศบาล)   ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ1นจากตําแหน+งเม่ือ   
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          (2) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ตามมาตรา 19 (2) ตาย 
   ให1ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล ท่ีได1รับเลือกใหม+อยู+ในตําแหน+งตามวาระ 
   ของผู1ซ่ึงตนแทน 
        มาตรา 20 ตรี ในกรณีท่ีตําแหน+งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว+างลง 
   เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ให1สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทน 
   ตําแหน+งท่ีว+างภายในสิบห1าวันนับแต+วันท่ีตําแหน+งว+างลง 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าด1วยข1อบังคับการประชุมสภา ท1องถ่ินพ.ศ. 2547 แก1ไขเพ่ิม 
   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข1อ 15 เม่ือประธานสภาท1องถ่ิน รองประธานสภาท1องถ่ินหรือเลขานุการ
   สภาท1องถ่ินพ1นจากตําแหน+งก+อนครบอายุของสภาท1องถ่ิน ให1สภาท1องถ่ินเลือกประธานสภาท1องถ่ิน 
   รองประธานสภาท1องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท1องถ่ิน แล1วแต+กรณีแทนตําแหน+งท่ีว+าง ดังนี้ 
    (๑) กรณีประธานสภาท1องถ่ิน หรือรองประธานสภาท1องถ่ิน ให1สภาท1องถ่ินเลือก 
   ประธานสภาท1องถ่ินหรือรองประธานสภาท1องถ่ิน แทนตําแหน+งท่ีว+างภายในสิบห1าวันนับแต+วันท่ี 
   ตําแหน+งว+างลง 

 

    ข1อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท1องถ่ิน ให1 นําความในข1อ 8 มาใช1บังคับโดยอนุโลม  
    กําหนดให1สมาชิกสภาเทศบาล แต+ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลได1 ๑ คน ท่ี 
   ตนเห็นว+าสมควรให1เปUนผู1ดํารงตําแหน+งรองประธานสภาได1 และการเสนอนั้นต1องมีสมาชิกสภา 
   เทศบาลรับรองไม+น1อยกว+า ๒ คน โดยให1สมาชิกสภาเทศบาลแต+ละคนมีสิทธิรับรองได1เพียงครั้ง 
   เดียว ชื่อท่ีเสนอไม+จํากัดจํานวน และให1สมาชิกสภาเทศบาลลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล+านั้น โดยวิธี
   เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู1ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแล1วให1ประธานท่ีประชุม 
   ประกาศคะแนนต+อท่ีประชุมสภาเทศบาล ผู1ได1คะแนนสูงสุดเปUนผู1ได1รับเลือก ถ1ามีผู1ได1คะแนนสูงสุด
   เท+ากันหลายคนให1เลือกใหม+ เฉพาะผู1ท่ีได1คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช1วิธีเดิม ถ1าผลการเลือกใหม+ปรากฏ
   ว+ายังมี ผู1ได1คะแนนสูงสุดเท+ากันอีกให1ใช1วิธีจับสลากเฉพาะผู1ได1คะแนนสูงสุดเท+ากัน    สําหรับการ 
   นับคะแนนให1ประธานสภา เชิญสมาชิกสภาไม+น1อยกว+า ๒ คน ช+วยตรวจนับคะแนน ในกรณีนี้ 
   หากมีผู1ถูกเสนอชื่อเพียง จํานวน ๑ คน ถือว+าผู1นั้นได1รับเลือก 
 

    ข1อ 11  ให1ประธานสภาท1องถ่ินรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท1องถ่ินต+อผู1ว+า 
   ราชการจังหวัดสําหรับองค7การบริหารส+วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองค7การ 
   บริหารส+วนตําบลภายในเจ็ดวันนับแต+วันเลือก ขอกราบเรียนให1ท่ีประชุมทราบ 
 

นายป:ญญา  มณีรัตน8  สมาชิกสภาฯ ท+านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเลือกเปUนรองประธานสภา 
ประธานสภาฯ    เทศบาลตําบลลาดยาว  แทนตําแหน+งท่ีว+าง 
             เชิญ นายสอน   เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1   ครับ 
นายสอน  เสรีรัฐ  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู1บริหารเทศบาลฯ เจ1าหน1าท่ี  
สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกท+าน    
   ผมนายสอน   เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1     
   ขอเสนอ นายแซน   ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   เป?นรองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
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นายป:ญญา  มณีรัตน8 ขอผู1รับรอง 2 ท+าน ครับ  
ประธานสภาฯ   1. นายชุมพล  ชังชั่ว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2    
   2. นางสาวมาลา  สมศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
   - มีผู1รับรองถูกต1อง 

 - มีสมาชิกสภาท+านใดจะเสนอรายชื่อผู1อ่ืน เปUนรองประธานสภาอีกหรือไม+ ถ1าไม+มีก็สรุปว+า
 นายแซน   ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 ได1รับเลือกเปUน 

รองประธานสภาเทศบาลตําบล แทน ตําแหน+งท่ีว+าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าด1วย   
ข1อบังคับการประชุมสภาท1องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2554 ข1อ ๑๔   
ข1อความว+า 

   “ในการเลือกประธานสภาท1องถ่ิน รองประธานสภาท1องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท1องถ่ิน ถ1า 
   มีการเสนอชื่อผู1สมควรได1รับการแต+งต้ังเพียงตําแหน+งละหนึ่งคน ให1ถือว+าผู1นั้นได1รับเลือก” 
   และสภาเทศบาลจะได1จัดทําการเสนอให1นายอําเภอ มีคําสั่งแต+งต้ังต+อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่อง อ่ืนๆ 

นายป:ญญา  มณีรัตน8     ในระเบียบวาระนี้มีผู1บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท+านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม+  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เม่ือไม+มีสมาชิกสภาเทศบาลท+านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  
  ผมขอป?ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ง 1  
  ประจําปA พ.ศ. 2562 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562  

เลิกประชุม เวลา     11.00     น. 

 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เม่ือวันท่ี   ๗   เดือน พฤษภาคม  2562 

 

 
(ลงชื่อ)      ภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ7         ผู1บันทึกรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)       สอน เสรีรัฐ       ประธานกรรมการตรวจ 
  (นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ7)                                 (นายสอน  เสรีรัฐ) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว           สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
 
 
(ลงชื่อ)       ชุมพล ชังชั่ว                    กรรมการตรวจ          (ลงชื่อ)     แซน ชัยอุดมสิน      กรรมการตรวจ 
               (นายชุมพล  ชังชั่ว)          (นายแซน  ชัยอุดมสิน)                                            
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2                      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 

 

 

 


