รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
ครั้งแรก
วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองขนาน
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ - สกุล
นายไกร บุญบันดาล
นายยุทธ แสงรุงเรือง
นายสุรินทร ธีรจามรนันท
นายชวนากร เอี่ยมสอาด
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
นายสมนึก อินทรเผือก
ผศ.สุวิทย เปยผอง
นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
นายธีระ สัญญขันธ
นายบุญลาภ ทิพยจันทร
นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
นายอุเทน สภากร
นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
นายเพทาย จินดาไทย

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายรัฐฐะ สิริชรังศรี
2
นายบุญเลิศ ฉลองชาติ
นางอุบลรัตน บูรณะพานิช
3
นายจิรายุ พลรัฐธนาสิทธิ์
4
นางสาววิภา อินมาลา
5

ตําแหนง

ลายมือชื่อ
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ไกร บุญบันดาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ยุทธ แสงรุงเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สุรินทร ธีรจามรนันท
สมาชิกสภาเทศบาล
ชวนากร เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
ธนรัตน เศวตสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมนึก อินทรเผือก
สมาชิกสภาเทศบาล
สุวิทย เปยผอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เจริญ เลี่ยมสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
ธีระ สัญญขันธ
สมาชิกสภาเทศบาล
บุญลาภ ทิพยจันทร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทวีศักดิ์ วัดอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล
อุเทน สภากร
สมาชิกสภาเทศบาล
พัฒนพงศ ฤทธิรงค
เลขานุการสภา(ชั่วคราว) เพทาย จินดาไทย

หมายเหตุ

ตําแหนง
นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
ทองถิ่นอําเภอเมืองเพชรบุรี
นสถ.ชก.
นิติกร
นิติกร

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
รัฐฐะ สิริชรังศรี
บุญเลิศ ฉลองชาติ
อุบลรัตน บูรณะพานิช

จิรายุ พลรัฐธนาสิทธิ์
วิภา อินมาลา

-2กอนเขาระเบียบวาระ
นายเพทาย จินดาไทย
ปลัดเทศบาลตําบลหนองขนาน
เลขานุการสภาชั่วคราว

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายเพทาย จินดาไทย ปลัดเทศบาลตําบลหนองขนาน กลาวแนะนําตัว
และทําหนาที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวในการประชุมสภาเทศบาลตําบล
หนองขนาน ครั้งแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น พ.ศ.2547 รวมทั้ ง ที่ ไ ด แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2554 โดยมี ส มาชิ ก สภาเทศบาลฯ เข า ร ว มประชุ ม
12 คน ครบองคประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
กลาวเชิญ นายไกร บุญบันดาล รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
รักษาราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน จุดธูป เทียน
บูชาพระรัตนตรัย และ กลาวเปดประชุม สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
ครั้งแรก
นายไกร บุญบันดาล
กลาวพบปะสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ปลัดเทศบาล
รองผูวาราชการจัง หวัดเพชรบุรี นายอําเภอเมืองเพชรบุรี หัวหนาสวนราชการ พนัก งานเทศบาลและ
เจาหนาที่เทศบาลตําบลหนองขนาน
วันนี้ไดมาปฏิบัติหนาที่แทนทานผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่ง ติดภารกิจ
งานราชการสําคัญ กอนอื่นขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หนองขนานทุกทานที่ไดรับการสรรหา สําหรับการประชุมในครั้งนี้ก็คงเปน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนานครั้งแรก ตามมาตรา 24 วรรค
2 และมาตรา 25 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ดังนั้นการประชุมในวันนี้จึง
เปนการประชุมที่มีความสําคัญ เพราะทานจะไดเลือกประธานสภาเทศบาล
ตําบลหนองขนาน รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน และเมื่อทาน
มีประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาลแลว ประธานสภา
เทศบาลจะมีอํานาจหนาที่ฝายนิติบัญ ญัติ มีหนาที่ตรวจสอบ ควบคุมฝาย
บริหาร ซึ่งก็ถือเปนภาระอันหนักหนวงของทาน
ขออนุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ในสากลโลก โปรด
อํานวยอวยพรใหการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ครั้งแรก เปนไป
ดวยความสําเร็จเรียบรอย
บัดนี้ก็ไดเวลาอันสมควรแลวขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
ครั้ง แรก ณ บัดนี้ และขอใหก ารประชุม สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
ประสบแตความราบรื่นตลอดไป ขอขอบคุณและขอเชิญ ปลัดเทศบาลใน
ฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ชั่วคราว ดําเนินการประชุม
ตอไป

/ระเบียบ...

-3ระเบียบวาระที่ 2
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภา ชั่วคราว

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาฯชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ 3
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาฯชั่วคราว
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ชั่วคราว
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2546 มาตรา 17 บัญญัติวา“กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภา เทศบาล
จะตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวาจะรักษาไวและปฏิบัติตาม ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทัง้ จะซื่อสัตยสจุ ริตและปฏิบัติหนาทีเ่ พื่อ
ประโยชนของทองถิ่น”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
ขอ 7 ในการประชุมสภาทองถิ่นตามขอ 6 เมื่อผูวาราชการจังหวัด
สําหรับ องคก ารบริห ารสวนจัง หวัด หรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บล เป ด ประชุ ม สภาท อ งถิ่น แล ว ให ป ลั ดองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว โดยเชิญสมาชิกสภา
ทองถิ่นผูมีอายุมากที่สุดซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่นคราวนั้นเปน
ประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุมากที่สุดไมรับ
เปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว ใหเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุมากที่สุด
รองลงมาตามลําดับซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่นคราวนั้นเปนประธานสภา
ทองถิ่นชั่วคราว เพื่อทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาทองถิ่น
ปฏิญาณตนตามที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด และ
ดําเนินการเลือกประธานสภาทองถิ่น
ขอ 10 (2) ประธานสภาชั่วคราวพนจากตําแหนงเมื่อผูวาราชการ
จังหวัดมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาล
กระผมขอเรียนเชิญ ผศ.สุวิทย เปยผอง อายุ 76 ป เกิดเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2481 ซึ่งเปนผูมอี ายุมากทีส่ ุด เปนประธานสภาเทศบาลชั่วคราวทํา
หนาที่ประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาเทศบาลปฏิญาณตนตามที่กฎหมายวา
ดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดและดําเนินการเลือกประธานสภา
ทองถิ่นตอไป
ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท า น ยื น ขึ้ น แ ล ะ ก ล า ว
คําปฏิญาณตน โดยขอใหออกนามตนเองในการกลาวดวย ดังนี้
ขาพเจา (ออกชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา จะรักษาไว
และปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถิ่น”
เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
กลาวพบปะผูเขารวมประชุมและมอบหมายใหนายเพทาย จินดาไทย
เลขานุก ารสภาเทศบาลชั่วคราว ชี้แจงขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือก
ประธานสภาเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลชั่วคราวและสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน
/อางถึง...

-4อางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนง
ประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา
สองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อ
ที่เ สนอไมจํา กัดจํานวน และใหสมาชิก สภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุม ประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น
ผูไดคะนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือก
ใหม เ ฉพาะผูที่ไ ดค ะแนนสูง สุด เทา กัน หลายคนให เ ลือ กใหมเ ฉพาะผู ที่ไ ด
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนน
สูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน
วิธีการเสนอชื่อและการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนํา
ความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับ
คะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานทีป่ ระชุมดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุด
เทากันตกลงกันเสียกอน วาจะใหผูใดเปนผูจ ับสลากกอนหลัง หากตกลงกัน
ไมไดใหประธานทีป่ ระชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจ ับสลากกอนหลัง แลวให
จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวน
เทากับจํานวนผูไดรบั คะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือก
เปนประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับ
เลือกเปนประธานสภาทองถิ่น”
ขอ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถิ่นในการประชุมสภาทองถิ่นครัง้
แรกตามขอ 6 ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี ดําเนินการ
แตงตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาทองถิ่นแลวเสร็จและใหประธานสภา
ทองถิ่นที่ไดรบั แตงตั้งปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมสภาทองถิ่นในครั้งนั้น
ตอไป
ขอ 14 ในการเลือกประชุมสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่นหรือ
เลขานุการสภาทองถิ่นถามีการเสนอชื่อผูส มควรไดรบั การแตงตั้งเพียง
ตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
ขอ 16 ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินกิจการของสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด
(2) เปนประธานของทีป่ ระชุมสภาทองถิ่น เวนแตในขณะที่เขากลาว
อภิปรายสนับสนุนหรือคัดคานญัตติในที่ประชุมสภาทองถิ่น
(3) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถิ่น
/(4) รักษา...
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ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาฯชั่วคราว
นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาฯชั่วคราว
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯชั่วคราว

ที่ประชุม
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายยุทธ รุงเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

(4) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิ่น
(5) เปนผูแทนสภาทองถิ่นในกิจการภายนอก
(6) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดไว หรือตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้
กระผมขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดเสนอชื่อ สมาชิกสภาที่ทาน
เห็นสมควรเพื่อดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานตอไป
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม
ขอเสนอ ผศ.สุวิทย เปยผอง สมาชิกสภาเทศบาล ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 4 รายประกอบดวย
1.นายชวนากร เอี่ยมสะอาด
2.นายธีระ สัญญขันธ
3.นายบุญลาภ ทิพยจันทร
4.นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
ผูรบั รองถูกตองตาม ขอ 8 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่น
เพื่อทําหนาที่ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานอีกหรือไม ถาไมมีกระผม
ขอใหที่ประชุมไดพิจารณาตอไป
เนื่องจากมีก ารเสนอ ผศ.สุวิ ท ย เปยผอง สมาชิก สภาเทศบาล ให ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเพียง 1 รายชื่อ ตามขอ 14
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุม สภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่ม เติมจนถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ใหถือวา
ผศ.สุวิทย เปยผอง ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบล
หนองขนาน
เห็นชอบ
บัดนี้จังหวัดเพชรบุรี ไดมีคําสัง่ ที่ 1530 /2557 ลงวันที่ 5 กันยายน
2557 เรื่องแตงตั้งประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน โดยแตงตั้ง
ผศ.สุวิทย เปยผอง เปนประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีผลตั้งแต
วันที่ 5 กันยายน 2557 เปนตนไปและขอเรียนเชิญ ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมตอไป
กระผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานที่ไววางใจ
เลือกเปนประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน และขอใหทุกทานแนะนํา
ตัวเอง ขอเชิญครับ
กระผมนายยุทธ รุงเรือง รับราชการตําแหนง เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เพชรบุรี
/นายสุรินทร...

-6นายสุรินทร ธีรจามรนันท
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
นายบุญลาภ ทิพยจันทร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชวนากร เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุเทน สภากร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธีระ สัญญขันธ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมนึก อินทรเผือก
สมาชิกสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 4
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายสุรินทร ธีรจามรนันท ปจจุบันเปนขาราชการเกษียณรับราชการ
มา 20 ป ดํารงตําแหนงทองถิ่นจังหวัดมา 10 กวาป
กระผมนายธนรั ตน เศวตสุว รรณ รับ ราชการ ตําแหนง นัก สง เสริม การ
ปกครองทองถิ่น ชํานาญการพิเศษ
กระผมนายบุญลาภ ทิพยจันทร รับราชการ ตําแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
กระผมนายทวีศักดิ์ วัดอุดม ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ
กระผมนายพัฒนพงศ ฤทธิรงค ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ยินดีที่ไดรวมงานพัฒนาทองถิ่น กระผมเชื่อวาความรู
ความสามารถที่มีอยูจะสามารถพัฒนาทองถิ่นได
กระผมนายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ ปจ จุบันเปนขาราชการบํานาญ ตําแหนง
ผูอํานวยการกองการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด
กระผมนายชวนากร เอี่ยมสอาด ปจจุบันรับราชการ ตําแหนง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
กระผมนายอุเทน สภากร เดิมรับราชการ ตําแหนง
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 9 ชช. ทํางานที่ สนง.ตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาค
ที่ 12 จังหวัดเพชรบุรี กระผมหวังวาความรู ประสบการณที่ผานมาจะนํามา
พัฒนาทองถิ่นตําบลหนองขนานได
กระผมนายธีระ สัญญขันธ เคยรับราชการ ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ
กระผมจะนําความรูประสบการณที่ผานมามาพัฒนาตําบลหนองขนานตอไป
กระผมนายสมนึก อินทรเผือก ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ สนง.ตรวจ
เงินแผนดินภูมิภาคที่ 12
เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
เชิญเลขานุการสภาชี้แจงหลักเกณฑวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล
อางถึง 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่
12) พ.ศ.2546
มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคน
หนึ่ง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติสภา
เทศบาล
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 8,14
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรดํารงตําแหนง
รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
เสนอ นายสุรินทร ธีรจามรนันท สมาชิกสภาเทศบาล ดํารงตําแหนง
รองประธานสภาเทศบาล
/สมาชิก...
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นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาฯชั่วคราว
ที่ประชุม

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรินทร ธีรจามรนันท
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 6 รายประกอบดวย
1.นายชวนากร เอี่ยมสะอาด
2.นายธีระ สัญญขันธ
3.นายอุเทน สภากร
4.นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
5.นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
6.นายสมนึก อินทรเผือก
ผูรับรองถูกตองตาม ขอ 8 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่น
เพื่อดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานอีกหรือไม ถาไม
มีกระผมขอใหที่ประชุมไดพิจารณาตอไป
เนื่องจากมีการเสนอ นายสุรินทร ธีรจามรนันท สมาชิกสภาเทศบาล ใหดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเพียง 1 รายชื่อ ตามขอ
14 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใหถือวา นายสุรินทร ธีร จามรนันท ไดรับเลือกให
ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
กระผมจะไดรายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
ใหผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรที ราบ ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ตอไป
กระผมขอขอบคุณทุกทาน ที่ไววางใจเลือกกระผมเปนรองประธานสภา
ตําบลหนองขนาน กระผมจะทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ

ระเบียบวาระที่ 5
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
เชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวชี้แจงระเบียบใหที่ประชุมทราบ

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

กระผมขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูส มควรเปนเลขานุการสภา
เทศบาล

กราบเรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานทุกทาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547
ขอ 18 ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งเปนเลขานุการสภา
ทองถิ่น ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภา
ทองถิ่น วิธีการเลือกใหใชวิธีการเลือกประธานสภาโดยอนุโลม
ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่นหรือ
เลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง
ตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก

/นายเจริญ...
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สมาชิกสภาเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาฯชั่วคราว
ที่ประชุม

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 6
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯ

กระผมขอเสนอ นายธนรัตน เศวตสุวรรณ เปนเลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลหนองขนาน
สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 6 รายประกอบดวย
1.นายชวนากร เอี่ยมสะอาด
2.นายธีระ สัญญขันธ
3.นายอุเทน สภากร
4.นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
5.นายบุญลาภ ทิพยจันทร
6.นายสมนึก อินทรเผือก
ผูรับรองถูกตองตาม ขอ 8 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่น
เพื่อทําหนาที่เ ลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนานอีก หรือไม ถาไมมี
กระผมขอใหที่ประชุมไดพิจารณาตอไป
เนื่องจากมีการเสนอ นายธนรัตน เศวตสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ใหดํารง
ตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเพียง 1 รายชื่อ ตามขอ 14
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุม สภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใหถือวา
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลหนองขนาน
กระผมจะไดออกคําสั่งแตงตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนานตอไป
และใหนายเพทาย จินดาไทย เลขานุการสภาชั่วคราวพนจากการปฏิบัติหนาที่
กระผมขอขอบคุณทุกทานที่ใหความไววางใจ เลือกเปนเลขานุการสภา
เทศบาลตําบลหนองขนาน กระผมจะทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ
เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.2557
ขอใหเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดสมัย
ประชุมสภาสามัญ ประจําป พ.ศ.2557
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
อางถึง 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546
มาตรา 24 ในหนึ่งปใหมีสมัยประชุมสามัญสีส่ มัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริม่ ประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด
สมัยประชุมสภาสามัญสมัยหนึง่ ๆใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวันแตถาจะ
ขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
/ขอ 11 ...
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ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรินทร ธีรจามรนันท
สมาชิกสภาเทศบาล

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอ 11 เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่นเลือกรองประธานสภา
ทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่นและใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(2) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญ
ประจําปแตละสมัยในปนนั้ จะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับ
ใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมี
กําหนดกี่วัน
เนื่องจากปจจุบันไดมีประธานเทศบาลปฏิบัติหนาที่แลว กระผมจึงขอปรึกษา
ที่ประชุมวาจะกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ จํานวน 4 สมัย ในชวงเวลาใด
และมีกําหนดกี่วัน ตลอดจนการกําหนดวันเริ่มตนสมัยประชุมสภาสามัญสมัย
แรกของป พ.ศ.2558 และจํานวนวันของสมัยการประชุมสามัญดังกลาว
กระผมขอเสนอใหกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป พ.ศ.2557 ดังนี้
1) สมัยที่ 1 ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน – 26 กันยายน 2557
2) สมัยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2557
3) สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2557
4) สมัยที่ 4 ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2557
และกําหนดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 เปนวันแรกของสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ของป 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 โดยมีระยะเวลา 26
วัน
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ ป 2557
1) สมัยที่ 1 ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน – 26 กันยายน 2557
2) สมัยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2557
3) สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2557
4) สมัยที่ 4 ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2557
และกําหนดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 เปนวันแรกของสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ของป 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 โดยมีระยะเวลา 26
วัน
เมื่อทีป่ ระชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบแลว กระผมจะไดดําเนินการประกาศ
และประชาสัมพันธใหผทู ี่เกี่ยวของทราบตอไป
6.2การคัดเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลเพื่อทําหนาทีค่ ณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
ดวยไดรับญัตติจากนายกเทศมนตรี ขอความรวมมือใหสภาเทศบาลคัดเลือก
สมาชิกสภาจํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตําบล
หนองขนาน เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2558 กระผมเลขานุการสภาชี้แจงขอกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
/นายเพทาย...

-10นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯชั่วคราว

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายชวนากร เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยุทธ แสงรุงเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุเทน สภากร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
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เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
อางถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ขอ 8 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ ประกอบดวย
(3) สมาชิกสภาทองถิ่นทีส่ ภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน เปนกรรมการ
กรรมการตามขอ 8 (3)ฯใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรบั
การคัดเลือกไดอีก
กระผมขอใหที่ประชุมสภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาจํานวน 3 คน เพื่อทํา
หนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
กระผมขอเสนอ นายยุทธ แสงรุง เรือง เปนกรรมการพัฒนาทองถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายบุญลาภ ทิพยจันทร
2.นายธีระ สัญญขันธ
กระผมขอเสนอ นายธนรัตน เศวตสุวรรณ เปนกรรมการพัฒนาทองถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลผูร ับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
2.นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
กระผมขอเสนอ นายทวีศักดิ์ วัดอุดม เปนกรรมการพัฒนาทองถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลผูร ับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายสุรินทร ธีรจามรนันท
2.นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นทําหนาที่กรรมการพัฒนา
แผนทองถิ่นอีกหรือไม ถาไมมีกระผมขอใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตอไป
ไดพิจารณาและมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 ราย
ประกอบดวย
นายยุทธ แสงรุงเรือง
นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
กระผมจะไดแจงผลการคัดเลือกสมาชิกสภาจํานวน 3 คน เพื่อทํา
หนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน
ทราบตอไป
6.3 การเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลสามัญเพื่อทําหนาที่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ดวยสภาเทศบาลมีหนาที่ตองตรวจความถูกตองของรายงานการประชุมสภา
เพื่อใชสําหรับการบริหารงานกิจการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน กระผม
ขอใหเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
/ขอ 103 ...
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ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี 2 ประเภท
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไม
นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
ขอ 105 ภายใตขอบังคับ 103 และขอ 104 สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปน
คณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของ
สภาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอ 107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีทสี่ มาชิกสภาทองถิ่นเปนผู
เสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคนสวนกรณีทผี่ ูบริหาร
ทองถิ่นเปนผูเ สนอ ไมตองมีผูรบั รอง
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปน
อยางอื่นและใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามที่ทานเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ กระผมขอใหทานสมาชิก
สภาไดพิจารณาวาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมควรมีจํานวนเทาใด
และใหทานสมาชิกเทศบาลทุกทานเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา
กระผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
จํานวน 3 ทาน
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมถาไมมีกระผมขอใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ทานเห็นสมควร จํานวน 3
ทานเพื่อทําหนาที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตอไป
กระผมขอเสนอ นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายชวนากร เอี่ยมสะอาด
2.นายธีระ สัญญขันธ
ผูรบั รองถูกตองตาม ขอ 107 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กระผมขอเสนอ นายสมนึก อินทรเผือก เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลผูร ับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายสุรินทร ธีรจามรนันท
2.นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
ผูรบั รองถูกตองตาม ขอ 107 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
/นายยุทธ...
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สมาชิกสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯชั่วคราว
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯชั่วคราว

กระผมขอเสนอ นายธีระ สัญญขันธ เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลผูร ับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายบุญลาภ ทิพยจันทร
2.นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
ผูรบั รองถูกตองตาม ขอ 107 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นทําหนาที่คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมอีกหรือไม ถาไมมีกระผมขอใหที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบตอไป
ไดพิจารณาและมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ประกอบดวยจํานวน 3 ราย
1) นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
เปนประธานกรรมการ
2) นายสมนึก อินทรเผือก
เปนกรรมการ
3) นายธีระ สัญญขันธ
เปนเลขานุการกรรมการ
เมื่อทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบแลว กระผมขอมอบหมายใหเลขานุการสภา
ดําเนินการขอ 109 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตอไป
6.4 การเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลสามัญเพื่อทําหนาที่
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558
ดวยสภาเทศบาลมีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2558 กระผมขอใหเลขานุการสภาเทศบาล
ชี้แจงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี 2 ประเภท
(1)คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอย
กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
ขอ 105 ภายใตขอบังคับ 103 และขอ 104 สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปน
คณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของ
สภาทองถิ่น
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
/ขอ 107 ...
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ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรินทร ธีรจามรนันท
สมาชิกสภาเทศบาล
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญลาภ ทิพยจันทร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯชั่วคราว
นายอุเทน สภากร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยุทธ แสงรุงเรือง
สภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯชั่วคราว
นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอ 107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีทสี่ มาชิกสภาทองถิ่นเปนผู
เสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคนสวนกรณีทผี่ ูบริหาร
ทองถิ่นเปนผูเ สนอ ไมตองมีผูรบั รอง
ตามที่ทานเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ กระผมขอใหทานสมาชิก
สภาไดพิจารณาวาคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณควรมี
จํานวนเทาใดและใหทานสมาชิกเทศบาลทุกทานเสนอชื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
กระผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําป 2558 จํานวน 5 ทาน
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมถาไมมีกระผมขอใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ทานเห็นสมควร จํานวน 5
ทานเพื่อทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2558 ตอไป
กระผมขอเสนอ นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 คนที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายชวนากร เอี่ยมสะอาด
2.นายธีระ สัญญขันธ
ผูรบั รองถูกตองตาม ขอ 107 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กระผมขอเสนอ นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 คนที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลผูร ับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายสุรินทร ธีรจามรนันท
2.นายบุญลาภ ทิพยจันทร
ผูรบั รองถูกตองตาม ขอ 107 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กระผมขอเสนอ นายอุเทน สภากร เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางสมาชิก
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 คนที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลผูร ับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายสมนึก อินทรเผือก
2.นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
ผูรบั รองถูกตองตาม ขอ 107 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กระผมขอเสนอ นายชวนากร เอี่ยมสอาด เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 คนที่ 4
/สมาชิกสภา...
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นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯชั่วคราว
นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯชัวคราว

สมาชิกสภาเทศบาลผูร ับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายยุทธ แสงรุงเรือง 2.นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
ผูรบั รองถูกตองตาม ขอ 107 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กระผมขอเสนอ นายบุญลาภ ทิพยจันทร เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 คนที่ 5
สมาชิกสภาเทศบาลผูร ับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย
1.นายอุเทน สภากร 2.นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นทําหนาที่คณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 อีกหรือไม ถา
ไมมีกระผมขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเห็นชอบตอไป
ไดพิจารณาและมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 จํานวน 5 ราย
ประกอบดวย
1) นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
2) นายบุญลาภ ทิพยจันทร
3) นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
4) นายชวนากร เอี่ยมสอาด
5) นายอุเทน สภากร
เมื่อทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบแลว กระผมขอมอบหมายใหเลขานุการสภา
ดําเนินการขอ 109 แหงแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554 ตอไป
6.5 การเขารับการอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาจากการ
สรรหาและผูปฏิบัติหนาที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระผมขอเรียนเชิญปลัดเทศบาลตําบลหนองขนาน ชี้แจงรายละเอียด
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือที่ มท 0807.3/ว 1422
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เรื่องขอเชิญเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
สัมมนาสมาชิกสภาทองถิ่นทีม่ าจากการสรรหาและผูปฏิบัตหิ นาที่นายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงใหทราบวาเพือ่ เปนการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประกาศคณะรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ ฉบับที่ 85 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดจดั ทําโครงการ
ดังกลาว
/โดยกําหนด...
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โดยกําหนดใหเทศบาลตําบลหนองขนาน เขารับการฝกอบรมในรุนที่
3 ระหวางวันที่ 27-29 กันยายน 2557 ณ หองประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2
(อาคารทรงกลม) โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ตาม
เอกสารที่นําเสนอมาพรอมนี้ โดยมีคาลงทะเบียนคนละ 4,900 บาท โดย
เทศบาลมีงบประมาณเพียงพอสําหรับจายเปนคาลงทะเบียนดังกลาว
เนื่องจากกระผมมีปญหาดานสุขภาพ จึงไมสามารถเขารับการฝกอบรมตาม
โครงการดังกลาวได
ขอขอบคุณปลัดเทศบาล สําหรับการนําเสนอขอมูลจะนําเสนอโดยตอไป
ในเบื้องตนขอแนะนําขอมูลเปนพืน้ ฐานใหทราบ ดังนี้
1) ที่สาธารณะประโยชน
2) โครงสรางสวนราชการ
3) ขอมูลพื้นฐาน
สอบถามที่สาธารณประโยชน ที่มีอยูในตําบลหนองขนานปจจุบันมี 274 ไร
สามารถจัดหาที่ดินสาธารณะเพื่อใชไดหรือไม
แนะนําใหดําเนินการขอเพิกถอนหรือขอใชที่ดินสาธารณะประโยชนที่มี
ปญหา
สําหรับหนังสือรวมกฎหมายทีจ่ ัดเตรียมไวให ทานสมาชิกสามารถนํากลับไป
ไดแตขอใหนํามาเพื่อใชในการประชุมทุกครัง้
โอกาสนี้การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกก็ไดรับความรวมมือจากสมาชิก
ทุกทานเปนอยางดี กระผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดเสียสละเวลามาเขารวม
ประชุมในวันนี้ กระผมขอปดประชุม

นายสมนึก อินทรเผือก
สมาชิกสภาเทศบาล
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

นายสุรินทร ธีรจามรนันท
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยุทธ แสงรุงเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
เลขานุการสภาฯชั่วคราว
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

เพทาย จินดาไทย
(นายเพทาย จินดาไทย)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน (ชั่วคราว)

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สุวิทย เปยผอง
(ผศ.สุวิทย เปยผอง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน

หมายเหตุ สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุม
สมัย................./....................ครั้งที.่ ................เมือ่ วันที.่ ..............เดือน....................พ.ศ.......................

