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กอนเขาระเบียบวาระ  เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   
นายเพทาย  จินดาไทย  นายเพทาย  จินดาไทย  ปลัดเทศบาลตําบลหนองขนาน   กลาวแนะนําตัว 
ปลัดเทศบาลตําบลหนองขนาน และทําหนาที่เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราวในการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
เลขานุการสภาช่ัวคราว  หนองขนาน  ครั้งแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 

การประชุมสภาทอง ถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้ งที่ ไดแกไขเพิ่มเ ติมจนถึง                    
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขารวมประชุม                   
12  คน ครบองคประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายเพทาย  จินดาไทย  กลาวเชิญ  นายไกร  บุญบันดาล  รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  รักษาราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน  จุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัย และ กลาวเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน      
ครั้งแรก  

นายไกร  บุญบันดาล  กลาวพบปะสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน  ปลัดเทศบาล 
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี    นายอําเภอเมืองเพชรบุรี หัวหนาสวนราชการ  พนักงานเทศบาลและ 

เจาหนาที่เทศบาลตําบลหนองขนาน  
   วันน้ีไดมาปฏิบัติหนาที่แทนทานผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งติดภารกิจ

งานราชการสําคัญ  กอนอื่นขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หนองขนานทุกทานที่ไดรับการสรรหา  สําหรับการประชุมในครั้งน้ีก็คงเปน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนานครั้งแรก  ตามมาตรา  24  วรรค  
2  และมาตรา  25  วรรค  2  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  
และที่แกไขเพิ่มเติม  ถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552  ดังน้ันการประชุมในวันน้ีจึง
เปนการประชุมที่มีความสําคัญ  เพราะทานจะไดเลือกประธานสภาเทศบาล
ตําบลหนองขนาน  รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน และเมื่อทาน
มีประธานสภาเทศบาล  และรองประธานสภาเทศบาลแลว  ประธานสภา
เทศบาลจะมีอํานาจหนาที่ฝายนิติบัญญัติ  มีหนาที่ตรวจสอบ  ควบคุมฝาย
บริหาร  ซึ่งก็ถือเปนภาระอันหนักหนวงของทาน   
ขออนุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิง่ศักด์ิสทิธ์ิในสากลโลก โปรด
อํานวยอวยพรใหการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ครั้งแรก เปนไป
ดวยความสําเร็จเรียบรอย 

   บัดน้ีก็ไดเวลาอันสมควรแลวขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
ครั้งแรก ณ  บัดน้ี  และขอใหการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
ประสบแตความราบรื่นตลอดไป  ขอขอบคุณและขอเชิญปลัดเทศบาลใน
ฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ช่ัวคราว ดําเนินการประชุม
ตอไป 

 
 

        
 /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2                    เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ชั่วคราว 
นายเพทาย  จินดาไทย  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบบัที่ 12) 
เลขานุการสภา ช่ัวคราว             พ.ศ.2546 มาตรา 17 บัญญัติวา“กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภา   เทศบาล 

จะตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวาจะรักษาไวและปฏิบัติตาม ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทัง้จะซื่อสัตยสจุริตและปฏิบัติหนาทีเ่พื่อ
ประโยชนของทองถ่ิน”  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   
พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
     ขอ 7 ในการประชุมสภาทองถ่ินตามขอ 6 เมื่อผูวาราชการจังหวัด
สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล เปดประชุมสภาทองถ่ินแลว ใหปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถ่ินช่ัวคราว โดยเชิญสมาชิกสภา
ทองถ่ินผูมีอายุมากที่สุดซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถ่ินคราวน้ันเปน 
ประธานสภาทองถ่ินช่ัวคราว หากสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากที่สุดไมรับ
เปนประธานสภาทองถ่ินช่ัวคราว ใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากที่สุด 
รองลงมาตามลําดับซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถ่ินคราวน้ันเปนประธานสภา
ทองถ่ินช่ัวคราว เพื่อทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาทองถ่ิน
ปฏิญาณตนตามที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด และ
ดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน    
  ขอ 10 (2) ประธานสภาช่ัวคราวพนจากตําแหนงเมื่อผูวาราชการ
จังหวัดมีคําสั่งแตงต้ังประธานสภาเทศบาล   

  กระผมขอเรียนเชิญ ผศ.สุวิทย เปยผอง อายุ  76  ป  เกิดเมื่อวันที่ 21  
ธันวาคม 2481  ซึ่งเปนผูมอีายุมากทีสุ่ด เปนประธานสภาเทศบาลช่ัวคราวทํา
หนาที่ประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาเทศบาลปฏิญาณตนตามที่กฎหมายวา
ดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดและดําเนินการเลือกประธานสภา
ทองถ่ินตอไป 

ผศ.สุวิทย เปยผอง  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 ข้ึ น แ ล ะ ก ล า ว                              
ประธานสภาฯช่ัวคราว                คําปฏิญาณตน โดยขอใหออกนามตนเองในการกลาวดวย ดังน้ี   
                                           ขาพเจา (ออกช่ือสมาชิกสภาเทศบาลผู ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา จะรักษาไว

และปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถ่ิน” 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทย เปยผอง กลาวพบปะผูเขารวมประชุมและมอบหมายใหนายเพทาย   จินดาไทย  
ประธานสภาฯช่ัวคราว เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ช้ีแจงขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือก

ประธานสภาเทศบาล  
นายเพทาย จินดาไทย  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลช่ัวคราวและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  ทุกทาน  
 

/อางถึง... 



      -4- 
 
     อางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
   ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิ
เสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินคนหน่ึงที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนง
ประธานสภาทองถ่ิน การเสนอน้ันตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา
สองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ช่ือ
ที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือ
เหลาน้ัน โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูที่ถูกเสนอช่ือคนละหน่ึงช่ือ เมื่อ
ตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน             
ผูไดคะนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือก
ใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ได
คะแนนสูงสุดน้ัน โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนน
สูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน   

   วิธีการเสนอช่ือและการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหน่ึงใหนํา
ความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับ
คะแนน 

  วิธีจับสลากตามวรรคหน่ึงใหประธานทีป่ระชุมดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุด
เทากันตกลงกันเสียกอน วาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลงั หากตกลงกัน
ไมไดใหประธานทีป่ระชุมจบัสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลงั แลวให
จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวน 
เทากับจํานวนผูไดรบัคะแนนสงูสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือก
เปนประธานสภาทองถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกน้ันเขียนขอความวา “ไมไดรับ
เลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 

     ขอ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถ่ินในการประชุมสภาทองถ่ินครัง้
แรกตามขอ 6 ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี ดําเนินการ
แตงต้ังทันทเีมื่อการเลือกประธานสภาทองถ่ินแลวเสรจ็และใหประธานสภา
ทองถ่ินที่ไดรบัแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมสภาทองถ่ินในครั้งน้ัน
ตอไป  

     ขอ 14 ในการเลือกประชุมสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือ
เลขานุการสภาทองถ่ินถามีการเสนอช่ือผูสมควรไดรบัการแตงต้ังเพียง
ตําแหนงละหน่ึงคน ใหถือวาผูน้ันไดรับเลือก 

     ขอ 16 ประธานสภาทองถ่ินมอีํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
        (1) ดําเนินกิจการของสภาทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด 

   (2) เปนประธานของทีป่ระชุมสภาทองถ่ิน เวนแตในขณะที่เขากลาว     
        อภิปรายสนับสนุนหรอืคัดคานญัตติในที่ประชุมสภาทองถ่ิน 
   (3) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถ่ิน 
   

/(4) รักษา... 



  -5- 
 

   (4) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน 
   (5) เปนผูแทนสภาทองถ่ินในกิจการภายนอก 
   (6) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดไว หรือตามที่กําหนด 
        ไวในระเบียบน้ี 

ผศ.สุวิทย เปยผอง กระผมขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดเสนอช่ือ สมาชิกสภาที่ทาน 
ประธานสภาฯช่ัวคราว เห็นสมควรเพื่อดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานตอไป 
นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ ผศ.สุวิทย  เปยผอง สมาชิกสภาเทศบาล ดํารงตําแหนงประธานสภา

เทศบาล  
 สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 4 รายประกอบดวย 
  1.นายชวนากร  เอี่ยมสะอาด  2.นายธีระ  สัญญขันธ 
 3.นายบุญลาภ  ทิพยจันทร  4.นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม 
นายเพทาย  จินดาไทย  ผูรบัรองถูกตองตาม ขอ 8  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ผศ.สุวิทย เปยผอง มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่น 
ประธานสภาฯช่ัวคราว เพื่อทําหนาที่ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานอีกหรือไม ถาไมมีกระผม

ขอใหที่ประชุมไดพิจารณาตอไป 
นายเพทาย  จินดาไทย  เน่ืองจากมีการเสนอ ผศ.สุวิทย  เปยผอง สมาชิกสภาเทศบาล ใหดํารง
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  ตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเพียง 1 รายช่ือ ตามขอ 14  
 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใหถือวา 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบล
หนองขนาน 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
นายเพทาย  จินดาไทย  บัดน้ีจังหวัดเพชรบุรี ไดมีคําสัง่ที ่1530 /2557 ลงวันที่ 5 กันยายน  
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  2557 เรื่องแตงต้ังประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน โดยแตงต้ัง 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง เปนประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีผลต้ังแต 
วันที่ 5 กันยายน 2557 เปนตนไปและขอเรียนเชิญ ผศ.สุวิทย  เปยผอง  
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานดําเนินการตามระเบยีบวาระ 
การประชุมตอไป  

ผศ.สุวิทย  เปยผอง กระผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานที่ไววางใจ 
ประธานสภาเทศบาล         เลือกเปนประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน และขอใหทุกทานแนะนํา

ตัวเอง ขอเชิญครับ 
นายยุทธ  รุงเรือง กระผมนายยุทธ  รุงเรือง รับราชการตําแหนง เจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
สมาชิกสภาเทศบาล  เพชรบุรี  
 

/นายสุรินทร... 
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นายสุรินทร  ธีรจามรนันท กระผมนายสุรินทร  ธีรจามรนันท ปจจุบันเปนขาราชการเกษียณรับราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล   มา 20 ป ดํารงตําแหนงทองถ่ินจังหวัดมา 10 กวาป  
นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ  กระผมนายธนรัตน  เศวตสุวรรณ รับราชการ ตําแหนง นักสงเสริมการ 

ปกครองทองถ่ิน  ชํานาญการพิเศษ 
นายบุญลาภ  ทิพยจันทร  กระผมนายบุญลาภ  ทิพยจันทร รับราชการ ตําแหนง นักวิชาการ 
สมาชิกสภาเทศบาล    สาธารณสุขเช่ียวชาญ  
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม  กระผมนายทวีศักด์ิ  วัดอุดม ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สมาชิกสภาเทศบาล    พิเศษ  
นายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค  กระผมนายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญของกรม 
สมาชิกสภาเทศบาล   โยธาธิการและผังเมือง ยินดีที่ไดรวมงานพัฒนาทองถ่ิน กระผมเช่ือวาความรู  

ความสามารถที่มีอยูจะสามารถพัฒนาทองถ่ินได 
นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ     กระผมนายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ ตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล  ผูอํานวยการกองการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายชวนากร  เอี่ยมสอาด   กระผมนายชวนากร  เอี่ยมสอาด  ปจจุบันรับราชการ ตําแหนง  
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน 
นายอุเทน  สภากร กระผมนายอุเทน  สภากร เดิมรับราชการ ตําแหนง   
สมาชิกสภาเทศบาล นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 9 ชช.  ทํางานที่ สนง.ตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาค

ที่ 12 จังหวัดเพชรบุรี กระผมหวังวาความรู ประสบการณที่ผานมาจะนํามา
พัฒนาทองถ่ินตําบลหนองขนานได 

นายธีระ  สัญญขันธ  กระผมนายธีระ  สัญญขันธ  เคยรับราชการ ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมจะนําความรูประสบการณที่ผานมามาพัฒนาตําบลหนองขนานตอไป 
นายสมนึก  อินทรเผือก  กระผมนายสมนึก  อินทรเผือก  ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ สนง.ตรวจ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เงินแผนดินภูมิภาคที่ 12  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง เชิญเลขานุการสภาช้ีแจงหลักเกณฑวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล        
นายเพทาย  จินดาไทย อางถึง 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบบัที่  
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว           12) พ.ศ.2546 
    มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึงและรองประธานสภาคน

หน่ึง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติสภา
เทศบาล  
      2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน   
พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มจนถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 8,14   

ผศ.สุวิทย  เปยผอง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรดํารงตําแหนง 
ประธานสภาเทศบาล        รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
นายเจรญิ  เลี่ยมสุวรรณ  เสนอ นายสรุินทร  ธีรจามรนันท สมาชิกสภาเทศบาล ดํารงตําแหนง 
สมาชิกสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 

 /สมาชิก... 
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 สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 6 รายประกอบดวย 
  1.นายชวนากร  เอี่ยมสะอาด  2.นายธีระ  สัญญขันธ 
  3.นายอุเทน  สภากร   4.นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม 
  5.นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ  6.นายสมนึก  อินทรเผือก 
นายเพทาย  จินดาไทย  ผูรับรองถูกตองตาม ขอ 8  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ผศ.สุวิทย เปยผอง มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่น 
ประธานสภาฯช่ัวคราว เพื่อดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานอีกหรือไม ถาไม

มีกระผมขอใหที่ประชุมไดพิจารณาตอไป 
ที่ประชุม เน่ืองจากมีการเสนอ นายสุรินทร  ธีรจามรนันท สมาชิกสภาเทศบาล ใหดํารง

ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเพียง 1 รายช่ือ ตามขอ 
14 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใหถือวา นายสุรินทร  ธีรจามรนันท ไดรับเลือกให
ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

ผศ.สุวิทย เปยผอง กระผมจะไดรายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ประธานสภาเทศบาล ใหผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรทีราบ  ตามมาตรา 20 แหงพระราชบญัญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบบัที่ 12) พ.ศ.2546 ตอไป 
นายสุรินทร  ธีรจามรนันท กระผมขอขอบคุณทุกทาน ที่ไววางใจเลือกกระผมเปนรองประธานสภา 
รองประธานสภาเทศบาล ตําบลหนองขนาน กระผมจะทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง เชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวช้ีแจงระเบียบใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล         
นายเพทาย  จินดาไทย  กราบเรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานทกุทาน  
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
    พ.ศ.2547   

ขอ 18 ใหสภาทองถ่ินเลอืกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน หรอืสมาชิกสภาทองถ่ินคนหน่ึงเปนเลขานุการสภา
ทองถ่ิน ทั้งน้ีใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภา
ทองถ่ิน วิธีการเลือกใหใชวิธีการเลือกประธานสภาโดยอนุโลม  

ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรอื
เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอช่ือผูสมควรไดรับการแตงต้ังเพียง
ตําแหนงละหน่ึงคน ใหถือวาผูน้ันไดรับเลือก 

 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง กระผมขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือผูสมควรเปนเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล        เทศบาล 
 

/นายเจรญิ... 
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นายเจรญิ  เลี่ยมสุวรรณ  กระผมขอเสนอ นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ เปนเลขานุการสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลหนองขนาน  
 สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 6 รายประกอบดวย 
 1.นายชวนากร  เอี่ยมสะอาด  2.นายธีระ  สัญญขันธ 
 3.นายอุเทน  สภากร   4.นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม 
  5.นายบุญลาภ  ทิพยจันทร  6.นายสมนึก  อินทรเผือก 
นายเพทาย  จินดาไทย  ผูรับรองถูกตองตาม ขอ 8  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ผศ.สุวิทย เปยผอง มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่น 
ประธานสภาฯช่ัวคราว เพื่อทําหนาที่เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนานอีกหรือไม ถาไมมี

กระผมขอใหที่ประชุมไดพิจารณาตอไป 
ที่ประชุม เน่ืองจากมีการเสนอ นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ใหดํารง

ตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเพียง 1 รายช่ือ ตามขอ 14 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใหถือวา  

 นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลหนองขนาน 

ผศ.สุวิทย เปยผอง กระผมจะไดออกคําสั่งแตงต้ังเลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนานตอไป 
ประธานสภาเทศบาล และใหนายเพทาย จินดาไทย เลขานุการสภาช่ัวคราวพนจากการปฏิบัติหนาที ่
นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ  กระผมขอขอบคุณทกุทานที่ใหความไววางใจ เลือกเปนเลขานุการสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลหนองขนาน กระผมจะทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.2557 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง ขอใหเลขานุการสภา ไดช้ีแจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดสมัย 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาสามญั ประจําป พ.ศ.2557 
นายเพทาย  จินดาไทย  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการสภาฯ           อางถึง 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง               

(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 
  มาตรา 24 ในหน่ึงปใหมีสมัยประชุมสามัญสีส่มัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริม่ประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 
     สมัยประชุมสภาสามญัสมัยหน่ึงๆใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวันแตถาจะ
ขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 
 

/ขอ 11 ... 
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ขอ 11 เมื่อมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหสภาทองถ่ินเลอืกรองประธานสภา
ทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ินและใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามญั ดังน้ี 
  (2) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญ
ประจําปแตละสมัยในปน้ันจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปน้ันมกีําหนดกี่วัน กับ
ใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามญัประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมี
กําหนดกี่วัน  

ผศ.สุวิทย  เปยผอง เน่ืองจากปจจุบันไดมีประธานเทศบาลปฏิบัติหนาที่แลว กระผมจึงขอปรึกษา 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมวาจะกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ จํานวน 4 สมัย ในชวงเวลาใด

และมีกําหนดกี่วัน ตลอดจนการกําหนดวันเริ่มตนสมัยประชุมสภาสามัญสมัย
แรกของป พ.ศ.2558 และจํานวนวันของสมัยการประชุมสามัญดังกลาว 

นายสุรินทร  ธีรจามรนันท กระผมขอเสนอใหกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป พ.ศ.2557 ดังน้ี 
สมาชิกสภาเทศบาล  1)  สมัยที่ 1 ต้ังแตวันที่  15 กันยายน – 26 กันยายน 2557 
   2)  สมัยที่ 2 ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  - 30 ตุลาคม  2557 
   3)  สมัยที่ 3 ต้ังแตวันที่  3  พฤศจิกายน  - 28 พฤศจิกายน  2557 
   4)  สมัยที่ 4  ต้ังแตวันที่  1  ธันวาคม  -  26 ธันวาคม  2557 
 และกําหนดวันที่  2  กุมภาพันธ 2558 เปนวันแรกของสมัยประชุมสามญั

สมัยแรก  ของป 2558 ถึงวันที่  27  กุมภาพันธ  2558  โดยมีระยะเวลา 26 
วัน 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรอืไม ถาไมมีกระผม 
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณา                                                           
ที่ประชุม   ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ ป 2557 
    1)  สมัยที่ 1 ต้ังแตวันที่  15 กันยายน – 26 กันยายน 2557 
   2)  สมัยที่ 2 ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  - 30 ตุลาคม  2557 
   3)  สมัยที่ 3 ต้ังแตวันที่  3  พฤศจิกายน  - 28 พฤศจิกายน  2557 
   4)  สมัยที่ 4  ต้ังแตวันที่  1  ธันวาคม  -  26 ธันวาคม  2557 
  และกําหนดวันที่  2  กุมภาพันธ 2558 เปนวันแรกของสมัยประชุมสามญั

สมัยแรก ของป 2558 ถึงวันที่  27  กุมภาพันธ  2558  โดยมีระยะเวลา 26 
วัน 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง  เมื่อทีป่ระชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบแลว กระผมจะไดดําเนินการประกาศ 
ประธานสภาเทศบาล  และประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของทราบตอไป 
  6.2การคัดเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลเพ่ือทําหนาท่ีคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง  ดวยไดรับญัตติจากนายกเทศมนตรี ขอความรวมมือใหสภาเทศบาลคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาจํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที่คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน เพื่อ 

พิจารณาเห็นชอบแผนพฒันาสามป (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตําบล 
หนองขนาน เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2558 กระผมเลขานุการสภาช้ีแจงขอกฎหมายทีเ่กีย่วของ 

/นายเพทาย... 
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นายเพทาย  จินดาไทย  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว อางถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  
  ขอ 8 ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
  (3) สมาชิกสภาทองถ่ินทีส่ภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน เปนกรรมการ 
 กรรมการตามขอ 8 (3)ฯใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรบั

การคัดเลือกไดอีก   
ผศ.สุวิทย  เปยผอง  กระผมขอใหที่ประชุมสภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาจํานวน 3 คน เพื่อทํา
ประธานสภาเทศบาล  หนาที่คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน 
นายชวนากร เอี่ยมสอาด  กระผมขอเสนอ นายยุทธ  แสงรุงเรือง เปนกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
  1.นายบุญลาภ ทิพยจันทร 2.นายธีระ  สัญญขันธ 
นายยุทธ  แสงรุงเรือง  กระผมขอเสนอ นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ เปนกรรมการพฒันาทองถ่ิน  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
  1.นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม  2.นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ 
นายอุเทน  สภากร  กระผมขอเสนอ นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม เปนกรรมการพฒันาทองถ่ิน  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
  1.นายสุรินทร  ธีรจามรนันท 2.นายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นทําหนาที่กรรมการพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล  แผนทองถ่ินอกีหรือไม ถาไมมีกระผมขอใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตอไป 
ที่ประชุม  ไดพิจารณาและมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 ราย   
  ประกอบดวย   

   นายยุทธ  แสงรุงเรือง 
   นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม 
   นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง  กระผมจะไดแจงผลการคัดเลือกสมาชิกสภาจํานวน 3 คน เพื่อทํา
ประธานสภาเทศบาล  หนาที่คณะกรรมการพฒันาทองถ่ินใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน 
    ทราบตอไป 

6.3 การเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลสามัญเพ่ือทําหนาท่ี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง  ดวยสภาเทศบาลมีหนาที่ตองตรวจความถูกตองของรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เพื่อใชสําหรบัการบรหิารงานกิจการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน กระผม 

ขอใหเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงขอกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
นายเพทาย  จินดาไทย  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว           อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554 
  
 

/ขอ 103 ... 
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 ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท 
(1) คณะกรรมการสามญั ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไม
นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

ขอ 105 ภายใตขอบังคับ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลอืก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
คณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของ
สภาทองถ่ิน  

(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ขอ 107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีทีส่มาชิกสภาทองถ่ินเปนผู
เสนอตองมสีมาชิกสภาทองถ่ินรบัรองไมนอยกวาสองคนสวนกรณีทีผู่บริหาร
ทองถ่ินเปนผูเสนอ ไมตองมผีูรบัรอง 

  การเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปน
อยางอื่นและใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง ตามที่ทานเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบฯ กระผมขอใหทานสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาไดพิจารณาวาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมควรมีจํานวนเทาใด

และใหทานสมาชิกเทศบาลทุกทานเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา 

นายสุรินทร  ธีรจามรนันท กระผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 3 ทาน 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมถาไมมีกระผมขอใหสมาชิกสภา

เทศบาลทุกทานไดเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลที่ทานเห็นสมควร จํานวน 3 
ทานเพื่อทําหนาที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตอไป 

นายบุญลาภ ทิพยจันทร  กระผมขอเสนอ นายเจรญิ  เลี่ยมสุวรรณ เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
สมาชิกสภาเทศบาล  การประชุม คนที่ 1 
 สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
    1.นายชวนากร  เอี่ยมสะอาด  2.นายธีระ  สัญญขันธ 
นายเพทาย  จินดาไทย  ผูรบัรองถูกตองตาม ขอ 107  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
นายอุเทน สภากร  กระผมขอเสนอ นายสมนึก  อินทรเผอืก เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
สมาชิกสภาเทศบาล  การประชุม คนที่ 2 

สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
 1.นายสุรินทร  ธีรจามรนันท 2.นายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค 
นายเพทาย  จินดาไทย  ผูรบัรองถูกตองตาม ขอ 107  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
/นายยุทธ... 
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นายยุทธ  แสงรุงเรือง  กระผมขอเสนอ นายธีระ  สัญญขันธ เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  การประชุม คนที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
1.นายบุญลาภ  ทิพยจันทร  2.นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม 

นายเพทาย  จินดาไทย  ผูรบัรองถูกตองตาม ขอ 107  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นทําหนาที่คณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  ตรวจรายงานการประชุมอีกหรือไม ถาไมมีกระผมขอใหที่ประชุมพิจารณา 
    เห็นชอบตอไป 
ที่ประชุม  ไดพิจารณาและมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ประกอบดวยจํานวน 3 ราย   
1) นายเจรญิ  เลี่ยมสุวรรณ  เปนประธานกรรมการ 
2) นายสมนึก  อินทรเผือก  เปนกรรมการ 
3) นายธีระ  สัญญขันธ    เปนเลขานุการกรรมการ  

ผศ.สุวิทย  เปยผอง  เมื่อทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบแลว กระผมขอมอบหมายใหเลขานุการสภา
ประธานสภาเทศบาล  ดําเนินการขอ 109 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตอไป 
6.4 การเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลสามัญเพ่ือทําหนาท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง  ดวยสภาเทศบาลมีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจายประจําป 2558 กระผมขอใหเลขานุการสภาเทศบาล 
    ช้ีแจงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
นายเพทาย  จินดาไทย  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว           อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554 
  ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท 

(1)คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มจีํานวนไมนอย
กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ขอ 105 ภายใตขอบังคับ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลอืก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
คณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของ
สภาทองถ่ิน  
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
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 ขอ 107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีทีส่มาชิกสภาทองถ่ินเปนผู
เสนอตองมสีมาชิกสภาทองถ่ินรบัรองไมนอยกวาสองคนสวนกรณีทีผู่บริหาร
ทองถ่ินเปนผูเสนอ ไมตองมผีูรบัรอง 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง ตามที่ทานเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบฯ กระผมขอใหทานสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาไดพิจารณาวาคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณควรมี

จํานวนเทาใดและใหทานสมาชิกเทศบาลทุกทานเสนอช่ือคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

นายสุรินทร  ธีรจามรนันท กระผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบญัญัติงบประมาณ
สมาชิกสภาเทศบาล  รายจายประจําป 2558 จํานวน 5 ทาน 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมถาไมมีกระผมขอใหสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลทุกทานไดเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลที่ทานเห็นสมควร จํานวน 5

ทานเพื่อทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2558 ตอไป 

นายบุญลาภ ทิพยจันทร  กระผมขอเสนอ นายเจรญิ  เลี่ยมสุวรรณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 คนที่ 1 
 สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
    1.นายชวนากร  เอี่ยมสะอาด  2.นายธีระ  สัญญขันธ 
นายเพทาย  จินดาไทย  ผูรบัรองถูกตองตาม ขอ 107  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
นายอุเทน สภากร  กระผมขอเสนอ นายพฒันพงศ  ฤทธิรงค เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 คนที่ 2 

สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
 1.นายสุรินทร  ธีรจามรนันท 2.นายบุญลาภ  ทิพยจันทร  
นายเพทาย  จินดาไทย  ผูรบัรองถูกตองตาม ขอ 107  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
นายยุทธ  แสงรุงเรือง  กระผมขอเสนอ นายอุเทน สภากร เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางสมาชิก
สภาเทศบาล   เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 คนที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
1.นายสมนึก อินทรเผือก  2.นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม 

นายเพทาย  จินดาไทย  ผูรบัรองถูกตองตาม ขอ 107  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
นายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค  กระผมขอเสนอ นายชวนากร  เอี่ยมสอาด เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 คนที่ 4 
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สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
 1.นายยุทธ  แสงรุงเรือง 2.นายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค 

นายเพทาย จินดาไทย  ผูรบัรองถูกตองตาม ขอ 107  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม  กระผมขอเสนอ นายบญุลาภ ทิพยจันทร เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 คนที่ 5 

สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 2 รายประกอบดวย 
 1.นายอุเทน  สภากร  2.นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นทําหนาที่คณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 อีกหรือไม ถา 
    ไมมีกระผมขอใหทีป่ระชุมพิจารณาเห็นชอบตอไป 
ที่ประชุม  ไดพิจารณาและมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแปร

ญัตติรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 จํานวน 5 ราย  
ประกอบดวย  
1) นายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค 
2) นายบุญลาภ  ทิพยจันทร 
3) นายเจรญิ  เลี่ยมสุวรรณ 
4) นายชวนากร  เอี่ยมสอาด   
5) นายอุเทน  สภากร 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง  เมื่อทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบแลว กระผมขอมอบหมายใหเลขานุการสภา
ประธานสภาเทศบาล  ดําเนินการขอ 109 แหงแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบบัที่  
2) พ.ศ. 2554 ตอไป 
6.5 การเขารับการอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมาจากการ 
สรรหาและผูปฏิบัติหนาท่ีนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง กระผมขอเรียนเชิญปลัดเทศบาลตําบลหนองขนาน ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเพทาย  จินดาไทย  ดวยกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินไดมีหนังสอืที่ มท 0807.3/ว 1422 
เลขานุการสภาฯชัวคราว  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เรื่องขอเชิญเขารบัการฝกอบรมหลักสูตร 
    สัมมนาสมาชิกสภาทองถ่ินทีม่าจากการสรรหาและผูปฏิบัติหนาที่นายก 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงใหทราบวาเพือ่เปนการสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามประกาศคณะรักษาความ 
ปลอดภัยแหงชาติ ฉบับที่ 85 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ใหเปนไปดวย 
ความเรียบรอย ถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน จงึไดจดัทําโครงการ 
ดังกลาว  
 
 

/โดยกําหนด... 
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โดยกําหนดใหเทศบาลตําบลหนองขนาน เขารบัการฝกอบรมในรุนที่  
3 ระหวางวันที่ 27-29 กันยายน 2557 ณ หองประชุมออดิทอเรียม ช้ัน 2  
(อาคารทรงกลม) โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร ตาม 
เอกสารที่นําเสนอมาพรอมน้ี โดยมีคาลงทะเบียนคนละ 4,900 บาท โดย 
เทศบาลมีงบประมาณเพียงพอสําหรบัจายเปนคาลงทะเบียนดังกลาว 

นายสมนึก อินทรเผือก  เน่ืองจากกระผมมปีญหาดานสุขภาพ จึงไมสามารถเขารบัการฝกอบรมตาม
สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการดังกลาวได  
ผศ.สุวิทย  เปยผอง ขอขอบคุณปลัดเทศบาล สําหรับการนําเสนอขอมูลจะนําเสนอโดยตอไป 
ประธานสภาเทศบาล ในเบื้องตนขอแนะนําขอมูลเปนพืน้ฐานใหทราบ ดังน้ี 

1) ที่สาธารณะประโยชน 
2) โครงสรางสวนราชการ 
3) ขอมูลพื้นฐาน 

นายสุรินทร  ธีรจามรนันท สอบถามที่สาธารณประโยชน ที่มีอยูในตําบลหนองขนานปจจุบันมี 274 ไร 
สมาชิกสภาเทศบาล  สามารถจัดหาที่ดินสาธารณะเพื่อใชไดหรือไม 
นายยุทธ  แสงรุงเรือง  แนะนําใหดําเนินการขอเพิกถอนหรือขอใชที่ดินสาธารณะประโยชนที่ม ี
สมาชิกสภาเทศบาล  ปญหา 
นายเพทาย  จินดาไทย  สําหรับหนังสือรวมกฎหมายทีจ่ัดเตรียมไวให ทานสมาชิกสามารถนํากลบัไป 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  ไดแตขอใหนํามาเพื่อใชในการประชุมทุกครัง้ 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง โอกาสน้ีการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกก็ไดรับความรวมมือจากสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  ทุกทานเปนอยางดี กระผมขอขอบคุณทกุทานที่ไดเสียสละเวลามาเขารวม

ประชุมในวันน้ี กระผมขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 

             (ลงช่ือ)     เพทาย  จินดาไทย                         ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายเพทาย  จินดาไทย) 

                            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน (ช่ัวคราว) 

 
 
 

(ลงช่ือ)      สุวิทย  เปยผอง                                
                                    (ผศ.สุวิทย  เปยผอง) 
                      ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุม 
             สมัย................./....................ครั้งที.่................เมือ่วันที.่..............เดือน....................พ.ศ....................... 
 
 



 
 


