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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
ครั้งแรก  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  เวลา 03.30 นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

…………………………………………. 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

1. นายวิบูลย์    ปั้นศิริ   นายอ าเภอท่าม่วง 
2. นายโยธิน  มานะภักดี  ประธานสภาเทศบาล 
3. นายไกรพันธุ์   พรหมานุกูล  รองประธานสภาเทศบาล 
4. นายจักรวัฒน์  ขวัญเพิ่มพร  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายนเรศ   จุลบุตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนิสัย   สืบใหม ่   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. พันเอกบรรหาร  จันทร์แพง  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายวัชระ   งามเหลืองทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายวิจิตร   ศรีประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายวีรชัย   เกตุเรน   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสุเทพ  เสถียรยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางอุบล   อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายวิชัย   กลัวผิด   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม 
      - 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มชื่น   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายไพบูลย์  พุทธิพงษ์  ท้องถิ่นอ าเภอท่าม่วง 
๗. นายถวิล   เนตรค า   ปลัดเทศบาล 
7.  นายสุชาต ิ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.  นางศิริจิต  จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10. นางสาวมารวิกา  ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ  
10. นายกฤษณะ  สุขกรม   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
11. นายอารักษ์  กาญจนถาวรวิบูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
12. นางสาวเมธินี  สุก 
9.  นางสาวพัชรา  สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
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9.  นางมุกดา    บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา.....................นาฬิกา 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายถวิล เนตรค า เลขานุการสภาเทศบาล  
( ชั่วคราว ) เชิญสมาชิกทุกท่านประจ าที่ 
นายถวิล เนตรค า     ขอเชิญ  ท่านวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอ าเภอ 
เลขานุการสภาเทศบาล ( ชั่วคราว )   ท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ 

จังหวัดกาญจนบุรี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
และกล่าวเปิดประชุม 

นายวิบูลย์  ปั้นศิริ     …………………………………………………………. 
นายอ าเภอท่าม่วง     …………………………………………………………. 
 
นายถวิล เนตรค า     อ่านประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การ 
เลขานุการสภาเทศบาล ( ชั่วคราว ) เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก  

เพ่ือให้ที่ประชุมทราบโดยพร้อม  
เพรียงกัน  ครับ 

 
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง    การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก 
ของเทศบาลต าบลหนองขาว 
.......................................... 

ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ด ารงต าแหน่งครบ
วาระเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2557 และได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เป็นการชั่วคราว นั้น 

อาศัยความตามาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 
พ.ศ.2552 ประกอบ ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 6  
 
แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และผู้ว่าราชการจังหวัดกายจนบุรีมีค าสั่ง
มอบอ านาจนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนนายอ าเภอท่าม่วง จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก 
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี  

จึงประกาศให้ทราบโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 
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       นายวิบูลย์  ปั้นศิริ 
                                                (  นายวิบูลย์    ปัน้ศิริ ) 
                    นายท่าม่วง  ปฏิบัติราชการแทน 
                                            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
นายถวิล เนตรค า     อ่านข้อระเบียบกฎหมาย เรื่องการด าเนิน 
เลขานุการสภาเทศบาล( ชั่วคราว ) การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ 
๗ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว   เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น   ผู้มีอายุ
สูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนี้   เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว   เพ่ือท าหน้าที่เลือก
ประธานสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้ง   ตามมาตรา   ๒๐    แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่  
๑๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๖  

 
 
นายถวิล เนตรค า     เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว    
เลขานุการสภาเทศบาล( ชั่วคราว ) ผู้มีอายุสูงสุดคือ นายวิจิตร ศรีประเสริฐ  อายุ 76 ปี    

ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว)  และ
กล่าวค าปฏิญาณ  

 
นายวิจิตร ศรีประเสริฐ      “ ข้าพเจ้า........(ออกชื่อผู้ปฏิญาณ).............  ประธานสภา
ฯ (ชั่วคราว)    ขอปฏิญาณว่า      จะปฏิบัติหน้าที่   

ของข้าพเจ้า         ด้วยความบริสุทธิ์ใจ   
เพื่อประโยชน์   เพื่อความสุข    ของส่วนรวม   
ของประเทศชาติ   และประชาชน  ในเขตเทศบาล
นี้   ทั้ ง จ ะ รั กษา ไ ว้    และปฏิ บั ติ ต าม   ซึ่ ง
รัฐธรรมนูญ      แห่งราชอาณาจักรไทย  
ทุกประการ ” 

        ( ด าเนินการประชุมในวาระต่างๆ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวิจิตร ศรีประเสริฐ      -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)      

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 

-  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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นายวิจิตร ศรีประเสริฐ      ขอเชิญ นายถวิล เนตรข า เลขานุการสภา 
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)    ( ชั่วคราว ) ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย    
 
นายถวิล เนตรข า     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเลขานุการสภา  
(ชั่วคราว)    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๗ ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น    ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่ งที่ตนเห็นควรให้ เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น   

ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน     

ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน    และให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นโดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ        

เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวประกาศนับคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น    
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก   ถ้าได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคน    ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้
คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม   แต่ถ้าคะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก   ให้ใช้วิธีจับสลาก     ในการตรวจนับ
คะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย         

วิธีจับสลากให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ด าเนินการให้คนที่ได้รับคะแนนเท่ากันตกลงกัน
เสียก่อนว่า   จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง   
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลาก
ว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน    แล้วให้จัดท าบัตร
สลาก   ชนิด   สี    และขนาดอย่างเดียวกัน   มี
จ านวนเท่ากับจ านวนคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน    
โดยเขียน 
ข้อความว่า  “ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  
เพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” 
 
 

นายวิจิตร ศรีประเสริฐ      ขอเชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณา   และประธานสภา  
(ชั่วคราว)    เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ด ารง 

ต าแหน่งประธานสภาเทศบาล  
 

.......................................    เรียนที่ประชุมที่เคารพ ผมนาย....ชื่อ-สกลุ..... 
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สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ....ชื่อ-สกุล..... 
 
นายวิจิตร ศรีประเสริฐ      ขอผู้รับรอง   
ประธานสภา (ชั่วคราว)    ๑..............................................ผู้รับรอง   
       ๒..............................................ผู้รับรอง   
  
.......................................    มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิจิตร ศรีประเสริฐ      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขียน ชื่อตัว -ประธานสภา ( 
ชั่วคราว )    ชื่อสกุล ผู้ที่เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่ง 

ประธานสภา.............................................  
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

นายวิจิตร ศรีประเสริฐ      เป็นอันว่า..........ชื่อตัว –ชื่อสกุล......ได้รับการประธานสภา ( 
ชั่วคราว )    แต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลต าบล 

หนองขาว     
 

นายวิจิตร ศรีประเสริฐ      เชิญ...................... ................ประธานสภาประธานสภา
เทศบาล ( ชั่วคราว )   เทศบาล ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิจิตร ศรีประเสริฐ      เชิญ......................................ประธานสภาประธานสภา
เทศบาล ( ชั่วคราว )   เทศบาล ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................    เรื่อง  เพื่อพิจารณา  เรื่องที่  ๒ 
ประธานสภาเทศบาล -  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนอง

ขาว 
ขอเชิญ นายถวิล  เนตรค าเลขานุการสภา

เทศบาล( ชั่วคราว ) ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย   
 

นายถวิล  เนตรค า     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเลขานุการสภา 
(ชั่วคราว)    ข้อบังคับ   การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
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๒๕๔๗   ข้อ  ๑๒   วิธีการเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น   ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวนกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด    

ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง
ก่อน   แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับ
ถัดไป    
โดยใช้วิธีการตามข้อ  ๘  วรรคหนึ่งโดยอนุโลม   แต่
หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันแล้ว   ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก   
ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 

 
.......................................    ขอเชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณา   และประธานสภาเทศบาล  
    เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ด ารง                              
                   ต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  

 
.......................................    เรียนที่ประชุมที่เคารพ ผมนาย....ชื่อ-สกุล..... 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ....ชื่อ-สกุล..... 
 
 
 
 
 
.......................................    ขอผู้รับรอง   
ประธานสภาเทศบาล    ๑..............................................ผู้รับรอง   
       ๒..............................................ผู้รับรอง   
  
นายถวิล  เนตรค า     มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล( ชั่วคราว ) 
 
.....................................     มีท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ( ถ้าไม่มี ) เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขียน ชื่อตัว -ชื่อ

ส กุ ล  ผู้ ที่ เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ร อ ง
ประธานสภา......................... 

 
.......................................    เป็นอันว่า..........ชื่อตัว –ชื่อสกุล......ได้รับการประธานสภา
เทศบาล    แต่งตั้งเป็นรองประธานสภาเทศบาต าบล 

หนองขาว     
 เรียนเชิญท่านนายอ าเภอท่าม่วงลงนาม ใน

ค าสั่งจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง   แต่งตั้งประธานสภา
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เทศบาล และ รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนอง
ขาว   

 
.......................................    เรื่อง  เพื่อพิจารณา  เรื่องท่ี  ๓ 
ประธานสภาเทศบาล    - การคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาล    

 ขอเชิญ นายถวิล เนตรค า เลขานุการสภา( ชั่วคราว 
)   ชี้แจงข้อกฎหมาย 

 
นายถวิล เนตรค า     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเลขานุการสภา 
(ชั่วคราว)    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.  

๒๕๔๗    ข้อ  ๑๓   วิธีการเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่น   ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าวิธีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ  ๑๒   มาใช้บังคับโดย
อนุโลม   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นแล้ว   ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว   
พ้นจากต าแหน่ง 
 

.......................................    เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่ประธานสภาเทศบาล
    สมควรให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา 

เทศบาลต าบลหนองขาว    
 

.........................................    เรียนที่ประชุมที่เคารพ ........ ชื่อ-สกุล......... 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอให้ 

...............................ชื่อ-สกุล........................ 
ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาล   

 
.........................................    ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล    ๑................................................ผู้รับรอง   
       ๒................................................ผู้รับรอง   
       
นายถวิล  เนตรค า     มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล( ชั่วคราว ) 
 
......................................     มีท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ( ถ้าไม่มี ) เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขียน ชื่อตัว -ชื่อ

สกุล ผู้ที่เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว 

 
.......................................    เป็นอันว่า..........ชื่อตัว –ชื่อสกุล......ได้รับการประธานสภา
เทศบาล    แต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาเทศบาต าบล 
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หนองขาว     
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 

1, ที่ 2, ที่ 3, ที่ 4 ประจ าปี 2558    และสมัย
สามัญสมัยท่ี 1 ประจ าปี 2559 

 
.......................................    เชิญเลขานุการประธานสภาเทศบาลชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล    ข้อระเบียบกฎหมาย   
 
 
.......................................    การก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญตามเลขานุการสภา
เทศบาล    พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   

แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  12 )  พ.ศ. 2546  
มาตรา  24   ก าหนดว่า   
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุม
สามัญครั้ งแรก และวันเริ่ มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี  ให้สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แ ต่ ถ้ า
จะขยายเวลาออกไปจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดครับ 

 
.......................................    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สามัญ สมัยที่ 1, 2, 3  และสมัยที่ 4 ประจ าปี 

2558 ว่าจะเริ่มวันใด  เดือนใด    
 
.............................................   เรียน......................................................... 
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอเสนอให้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัย 

สามัญ ประจ าปี 2558    
 สมัยที่  1  ............................................... 

สมัยที่  2  ............................................... 
 สมัยที่  3  ............................................... 
 สมัยที่  4  ............................................... 

โดยให้เริ่มเปิดการประชุมแต่ละสมัย ในวันที่........
ของเดือนนั้นๆ 
 

...............................................   ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล    1........................................ผู้รบัรอง 
       2…………………………………..ผู้รับรอง 
 
...............................................   มีผู้รับรองถูกต้อง 
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...............................................   สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างหรือไม่   ประธานสภา
เทศบาล     (  ถ้าไม่มี  ) ขอความเห็นชอบการก าหนด 

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1, 2, 3, และสมัยที่ 
4 ตามท่ี.......ชื่อ-สกุล........เสนอ 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ.................เสียง 
 
...............................................   ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปี 2559 ขอเชิญท่านสมาชิก 

เสนอ 
 
.............................................   เรียนท่านประธานที่เคารพผม.....ชื่อ-สกุล… 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มในวันที่...........

เดือน.....................พ.ศ.2559  
 
.............................................   ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล    1……………………………………..ผู้รับรอง  
     2……………………………………..ผู้รับรอง  
.............................................   มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
............................................    ส ม า ชิ ก ท่ า น ใ ด จ ะ เ ส น อ เ ป็ น อ ย่ า ง ห รื อ ไ ม่   
ประธานสภาเทศบาล     (  ถ้าไม่มี  ) ขอความเห็นชอบการก าหนด 

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 
ตามท่ี.....ชื่อ-สกุล.....เสนอ 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ.................เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภา

เทศบาลต าบลหนองขาว 
............................................    ขอเชิญ   ท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย   
 
 
............................................    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
เลขานุการสภาเทศบาล    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 12  พ.ศ.  

2546 มาตรา 32 สภาเทศบาลมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญ
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ประจ าเทศบาลเพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของสภาเทศบาล  แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล     
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2543 
หมวด  6  ข้อ  100  เมื่อเปิดประชุมสามัญสมัย
แรกของทุกปีให้สภาเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาเทศบาลไว้ไม่เกินสองคณะ   และ
ให้มีจ านวนกรรมการ    ดังต่อไปนี้ 
(ก) เทศบาลนครให้มีกรรมการในคณะหนึ่งไม่เกิน 5 

นาย 
(ข) เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ให้มีกรรมการ

ในคณะหนึ่งไม่เกิน  3  นาย   
และ ข้อ 102 ในการเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ใน  ข้อ 100  นั้น  
ให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หรือบุคคลภายนอกโดยมีสมาชิกอ่ืนรับรองสองคน       
ชื่อที่เสนอนั้นไม่จ ากัดจ านวน    และให้เลือกจากชื่อ
เหล่านั้นโดยวิธีเขียนชื่อ  เมื่อเลือกแล้วให้เลขานุการ
สภาเทศบาลประกาศคะแนน 
 
ต่อที่ ประชุม        ให้ ผู้ มี คะแนนสู งกว่ าผู้ อ่ืน
ตามล าดับลงมาได้รับเลือกจนครบจ านวนตามความ
ต้องการ  ให้มีการเลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนน
เท่ากัน      ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ประธานออก
เสียงชี้ขาดในการนับคะแนนนั้น    ให้เลขานุการ
เชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย  ถ้ามีการ
เสนอชื่อไม่เกินจ านวนที่สภาเทศบาลได้ก าหนด       
ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องมีการเขียน
ชื่อลงคะแนน 

 
       เรื่อง เพื่อพิจารณา เรื่องที่  1   

การก าหนดจ านวนคณะกรรมการสามัญประจ า
เทศบาล 

............................................    เชิญสมาชิกเสนอว่าควรมีคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญประจ าสภากี่คณะ  และคณะหนึ่งมี 

กี่คน      
 
………………………………………....   เรียนท่านประธานที่เคารพผม.....ชื่อ-สกุล.... 
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สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มี 2 คณะ    

1) คณะกรรมการตรวจรายงานการ   
ประชุม 

       2)  คณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ 
        โดยให้มีคณะละ   3   คน 

 
............................................    ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล    1.……………………..………………ผู้รับรอง 
       2.……………………….…………….ผู้รับรอง 
      3. ………….…………………………ผู้รับรอง 
............................................    มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
............................................    สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล ( ถ้าไม่มี ) ขอมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่.......ชื่อ-

สกุล.........เสนอ โปรดยกมือ 
  

มติที่ประชุม      เห็นชอบ………………..เสียง 
 

เรื่อง เพื่อพิจารณา เรื่องท่ี  2   
การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม 
 

............................................    การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล    การประชุม เชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควร 

แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม  
 

.............................................   เรียน......................................................... 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้........................................เป็นกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม 
  
...............................................   ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล    1........................................ผู้รบัรอง 
       2…………………………………..ผู้รับรอง 
 
...............................................   มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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...............................................   เสนอเป็นท่านอ่ืนหรือไม่ ( ถ้าไม่มี ) 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุม เห็นชอบเป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      เห็นชอบ..........................เสียง 
 

 
 
 
 
เรื่อง เพื่อพิจารณา เรื่องที่   3  การคัดเลือก
คณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ 

............................................    การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจร่าง ประธานสภา
เทศบาล    เทศบัญญัติ  เชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควร 

เป็นคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ 
 
............................................    เรียนทา่นประธานที่เคารพผม....ชื่อ-สกุล..... 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้..ชื่อ-สกุล... 

เป็นคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ 
 
............................................    ขอผู้รับรอง   
ประธานสภาเทศบาล    1……………………………..….ผู้รับรอง 
       2…………………………………ผู้รับรอง 
 
.............................................   มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
............................................    จะเสนอเป็นท่านอ่ืนหรือไม่ ( ถ้าไม่มี )ประธานสภา
เทศบาล    ขอมตเิห็นชอบเป็นคณะกรรมการตรวจ 

ร่างเทศบัญญัติ  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      เห็นชอบ..........................เสียง 
       
............................................    เรื่องท่ี  3  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ประธานสภาเทศบาล   และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   
                                                    ต าบลหนองขาว 

ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงข้อกฎหมาย 
 

............................................    ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเลขานุการ
สภาเทศบาล    การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ  ๒๘    ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ สภาท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน  ๓  คน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการ  ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
โดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

.............................................   เชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรให้ด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลหนองขาว  
 
.............................................   เรียน.....................ชื่อ-สกุล.......................สมาชิกสภา
เทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ 
       …………………………………………………………. 

เ ป็ นคณะกรรมการติ ดตามและประ เมิ นผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 
 
.............................................   ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล    1……………………………..….ผู้รับรอง 
       2…………………………………ผู้รับรอง 
  
.............................................   มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
.............................................   มีท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ประธานสภาเทศบาล
    ( ถ้าไม่มี ) ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม   

ท่านใดเห็นชอบให้............ชื่อ-สกุล............. 
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เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 
โปรดยกมือ  

มตทิี่ประชุม      เห็นชอบ...................เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องอ่ืนๆ 
.............................................   …………………………………………………………. 
ประธานสภาเทศบาล    …………………………………………………………. 
       …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


