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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวคร้ังแรก 
ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันจันทร ์ท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 15.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

…………………………………………………………………………………… 

 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
1. นายฑรัท  เหลืองสะอาด  นายอ าเภอท่าม่วง 
2. นายโปรด  ล าดวล   ประธานสภาเทศบาล 
3. นายมานพ  หนูเล็ก   รองประธานสภาเทศบาล  
4. นาย ธนกร      แตงโต   สมาชิกสภาเทศบาล  
5.  นางสุฑาวรรณ     เพิกเฉย   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสมชาย     สุขศิริ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นางสมใจ     เรือนงาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายณรงค์     สุวรรณประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายช านาญ     เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายชูชาติ     อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล       
11. นายชวลิต     ฟักทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสาวกฤษณา     ล าดวน   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอุกิจ      อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสุชาติ  บัวงาม   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายวัฒนา  เชียงทอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายส าเนาว์  เอกสาร   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายพยอม  ผ่ึงผาย   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายไววิทย์  บุญรอด   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นางจันทร  ปานธรรม  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายสุรศักด์ิ  ล้อมพงษ์  ท้องถิ่นอ าเภอท่าม่วง 
7.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นายณรงค์พล  พัฒนมาศ  นักจัดการงานท่ัวไป 
10.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาวมาครบองค์ประชุมแล้ว    
นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล ( ช่ัวคราว ) ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  
 
 

/ และเชิญ... 
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และเชิญ นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอ าเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประดับ
อินทรธนูให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
นายสุชาติ บัวงาม   กราบเรียนเชิญ นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอ าเภอท่าม่วง ปฏิบัติ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลหนองขาวครั้งแรก 
นายฑรัท  เหลืองสะอาด    ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
นายอ าเภอท่าม่วง    หนองขาวทุกท่าน ท่านได้รับฉันทามติจากประชาชนเทศบาลต าบล 

หนองขาว ขอให้พึงระลึกว่าอินทรธนูท่ีประดับไปนั้นคือบอกให้ท่าน
ระลึกเสมอว่าท่านคือตัวแทนของประชาชนเทศบาลต าบลหนองขาว 
ท่ีเขาให้ความไว้วางใจและท่านคือตัวแทนของต าบลหนองขาว และ
อ าเภอท่าม่วง การท างานขอให้ร่วมกันท างานท้ังคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนพนักงานทุกท่านพร้อมท่ีจะท างาน
ให้กับเทศบาลต าบลหนองขาว ตลอดจนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ต้อง
ท างานร่วมกับท่าน เพื่อต าบลหนองขาว เพื่อให้อ าเภอท่าม่วงมี
ความเจริญก้าวหน้าประชาชนอยู่อย่างมีความสุข   

นายสุชาติ บัวงาม          ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว        เร่ือง การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวคร้ังแรก 

 ........................................................ 
ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้มีมติรับรองผลการ

เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564  

นายอ าเภอท่าม่วง อาศัยอ านาจตามความมาตรา 24 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบข้อ 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขถึงฉบับ
ปัจจุบัน ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีค าส่ังมอบ
อ านาจให้นายอ าเภอปฏิบั ติราชการแทน ตามค า ส่ัง จังหวัด
กาญจนบุรีท่ี 2022/2564 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2564 เรื่อง
การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้นายอ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
ครั้งแรก ในวันจันทร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 

  /  ฑรัท...   
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      ฑรัท เหลืองสะอาด 
  ( นายฑรัท เหลืองสะอาด ) 

     นายอ าเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน 
           ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

นายสุชาติ บัวงาม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ( แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ) ข้อ ๗ ในการประชุม 

สภาท้องถิ่นตาม ข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ สภาท้องถิ่นช่ัวคราวโดยให้เชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในท่ีประชุม สภาท้องถิ่น
คราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้มีอายุมากท่ีสุด ไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว ให้เชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมาก ท่ีสุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภา ท้องถิ่นช่ัวคราว เพื่อ
ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน 
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและ
ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

โอกาสนี้  จึงขอเชิญ นายมานพ หนู เล็ก สมาชิกสภา
เทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 2 ผู้มีอายุสูงสุด คือ 66 ปี ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ือง ประธานสภาชั่วคราวน าสมาชิกเทศบาลต าบลหนองขาว           
กล่าวค าปฏิญาณ 

นายมานพ หนูเล็ก   เรียน นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอ าเภอท่าม่วง คณะผู้บริหาร
ประธานสภาทศบาลช่ัวคราว   สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานทุกท่าน โอกาสนี้ขอแสดงความยินดี 

กับทุกท่าน เมื่อประชาชนได้เลือกทุกท่านมาเป็นตัวแทน หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าท่านจะปฏิบัติหน้าท่ีของท่านร่วมกับพนักงานเพื่อร่วมกัน
พัฒนาต าบลหนองขาวให้มีความก้าวหน้าเจริญยิ่งๆ ขึ้น  

      โอกาสนี้ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลหนองขาวทุกท่านโปรดยืนขึ้น เพื่อกล่าวค าปฏิญาณต่อหน้า
พระพุทธรูป และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ      
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

“ ข้าพเจ้า  ขอปฏิญาณว่า  จะรกัษาไว ้
และปฏิบตัิตามซึ่งรฐัธรรมนูญ   แหง่ราชอาณาจักรไทย 

ทั้งจะซ่ือสัตย์สุจริต   และปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน ” 

 

/ ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายมานพ หนูเล็ก   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  อ่านข้อระเบียบกฎมาย  
นายสุชาติ บัวงาม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวช่ัวคราว ท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน  
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น

แต่ละคนมีสิทธิเสนอ ช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่า
สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่
จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละ
หนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อ 
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนน
สูงสุดนั้นโดยใช้วิธี เดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน  

วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความใน
ข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน  

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานท่ีประชุมด าเนินการ
ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานท่ีประชุมจับสลากว่า
ผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สีและ
ขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ ได้รับเลือกเป็นประธานสภา 
ท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ ไม่ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น ” 

ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใด
ต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือ ขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตน หรือ 
ณ ท่ีซึ่ง จัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น  
 

 
 

/ ประธานสภา… 
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ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้ เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ
การแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายมานพ หนูเล็ก   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายชวลิต  ฟักทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายชวลิต ฟักทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอเสนอ นายโปรด ล าดวล  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 1 เป็น ประธานสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว  

นายมานพ หนูเล็ก   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว   1. นายชูชาติ  อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2  
     2. นายสมชาย  สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 1  
     สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ืออื่นหรือไม่ หากไม่มี  

จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน 
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
แต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

จึงถือว่า นายโปรด ล าดวล สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

โอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญ นายฑรัท เหลืองสะอาด 
นายอ าเภอท่าม่วง ลงนามในค าส่ังจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งต้ัง
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  โอกาสนี้ขอพักการประชุม 
10 นาที  

 

นายสุชาติ บัวงาม       ค าสั่งอ าเภอท่าม่วง 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว        ท่ี  360/2564 

                                                  เร่ือง  แต่งต้ังประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
                                                         ................................................... 

ตามท่ีได้มีมติการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
ครั้งแรก เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลต าบล
หนองขาว ได้คัดเลือกให้ นายโปรด ล าดวล ต าแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาล ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว นั้น 

 
 

/ อาศัยความ… 
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อาศัยความในมาตรา 20 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และค าส่ัง
จังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 2022/2564 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน      
ลงวันท่ี 28 เมษายน 2564 นายอ าเภอท่าม่วงจึงแต่งต้ังให้                             
นายโปรด ล าดวล ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล ด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

      ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง ณ วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 

    ฑรัท  เหลืองสะอาด 
( นายฑรัท  เหลืองสะอาด ) 

                                             นายอ าเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

นายสุชาติ บัวงาม   โอกาสนี้ ขอเชิญนายโปรด ล าดวล ประธานสภาเทศบาลต าบล
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  หนองขาว กล่าวความรู้สึกต่อท่ีประชุม และปฏิบัติหน้าท่ี 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
นายโปรด  ล าดวล   เรียน นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว คณะ  
ประธานสภาเทศบาล   ผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกท่าน ขอขอบคุณ 

ทุกท่านท่ีให้เกียรติเลือกผมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว ซึ่งจะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด และปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อระเบียบกฏหมาย 

   

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายโปรด  ล าดวล   เชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  อ่านข้อ 
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบกฎหมาย 
นายสุชาติ บัวงาม   เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ี เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับ
ปัจจุบัน 

  ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความใน 
ข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา 

 
 

/ ท้องถิ่น... 
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ท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนท่ี
หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละ
คนจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ีพึงมี 

  ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้นให้น าความใน ข้อ ๖๓ 
วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้
กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใด
ต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ  
ณ ท่ีซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ
การแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมชาย สุขศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 ขอเสนอ นายมานพ หนูเล็ก  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว 

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นางสาวกฤษณา  ล าดวน สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 2 
     2. นายธนกร  แตงโต      สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 
      สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ืออื่นหรือไม่ หากไม่มี จึงอาศัย 

อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๑๔  
ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ัง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

จึงถือว่า นายมานพ หนูเล็ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว ได้รับแต่งต้ังเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบล    
หนองขาว 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว
ประธานสภาเทศบาล   อ่านข้อระเบียบกฎหมาย  
 
 
 

/ นายสุชาติ… 
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นายสุชาติ บัวงาม   เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ี เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับ
ปัจจุบัน 

ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ 
มาใช้บังคับโดย อนุโลม  

ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
นั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม วรรค
หนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความใน ข้อ ๖๓ 
วรรคหนึ่ง มาใช้ บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้
กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใด
ต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ  
ณ ท่ีซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ
การแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายช านาญ เอกฉันท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายช านาญ เอกฉันท์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอเสนอ นายสุชาติ บัวงาม  

ปลัดเทศบาล เป็น เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 
     2. นายอุกิจ  อุทัยทอง    สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 
      สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ืออื่นหรือไม่ หากไม่มี จึงอาศัย 

อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน     
 
 
 

/ ในการเลือก... 
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ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ัง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

จึงถือว่า นายสุชาติ บัวงาม ปลัดเทศบาล ได้รับแต่งต้ังเป็น
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ  บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล กล่าว 
ประธานสภาเทศบาล   ความรู้สึกต่อท่ีประชุมเทศบาลสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายสุชาติ บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว คณะผู้บริหาร และ
เลขานุการสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติท่ีได้รับ 

เลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองขาว และ 
จะปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไประเบียบกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง  การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา อ่านข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล     
นายสุชาติ บัวงาม   เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ี เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับ
ปัจจุบัน 

หมวด  8  คณะกร รมกา ร สภา ท้อ ง ถิ่ น  ข้ อ  ๑๐ ๓ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีจ านวนไม่ น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือบุคคลท่ี ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภา
ท้องถิ่นมีอ านาจเลือก สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตาม
ความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 
 
 

/ (๔) คณะกรรมการ… 
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(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ัง

คณะอนุกรรมการพิจารณา รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา  

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี  

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ี
ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตาม ข้อ ๑๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

นายโปรด  ล าดวล   ขอใหท่้านสมาชิกเสนอว่าเห็นควรให้มีคณะกรรมการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล   การประชุมกี่คน   
นายธนกร  แตงโต   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายธนกร  แตงโต สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอใหม้ี จ านวน  3 คน 
นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 
     2. นายอุกิจ อุทัยทอง       สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 2 
     มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่  
     ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุม จ านวน 3 คน ด้วยเสียง 
เห็นชอบ   จ านวน....11...เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    จ านวน.......1...เสียง 

นายโปรด  ล าดวล   ขอใหท่้านสมาชิกเสนอผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล   การประชุม คนที่ 1       
นางสาวกฤษณา  ล าดวน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวกฤษณา ล าดวน สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอเสนอให ้นางสมใจ เรือนงาม  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 1 เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 

 
 

/ นายโปรด...   



11 
 

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายชูชาติ อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 
     2. นายชวลิต  ฟักทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 
     มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่  
      ถ้าไม่มี จึงถือว่า นางสมใจ เรือนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  

เขตเลือกต้ังที่ 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
นายโปรด  ล าดวล   ขอใหท่้านสมาชิกเสนอผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล   การประชุม คนที่ 2    
นางสุฑาวรรณ  เพิกเฉย   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสุฑาวรรณ เพิกเฉย สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอให ้นางสาวกฤษณา ล าดวน  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 2 เป็น คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 
     2. นายสมชาย  สุขศิริ       สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่  
      ถ้าไม่มี จึงถือว่า นางสาวกฤษณา ล าดวน สมาชิกสภา 

เทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนท่ี 2 

นายโปรด  ล าดวล   ขอใหท่้านสมาชิกเสนอผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล   การประชุม คนที่ 3     
นางสมใจ  เรือนงาม   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางสมใจ เรือนงาม สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอให ้นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 1 เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คนท่ี 3 

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายธนกร แตงโต          สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 
     2. นางสาวกฤษณา ล าดวน  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 2 

ถ้าไม่มี จึงถือว่า นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย สมาชิกสภา 
เทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนท่ี 3 

นายโปรด  ล าดวล   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้  
ประธานสภาเทศบาล   1. นางสมใจ  เรือนงาม   

2. นางสาวกฤษณา  ล าดวน 
3. นางสุฑาวรรณ  เพิกเฉย  
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

/ ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 6   เร่ือง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ( พ.ศ.2564 ) และ  
ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ( พ.ศ.2565 ) 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา อ่านข้อระเบียบกฎมาย 
ประธานสภาเทศบาล     
นายสุชาติ บัวงาม   เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  ท่ี เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตาม    
ข้อ ๖ แล้ว การประชุม สภาท้องถิ่นมี๒ประเภท คือ  

(๑) การประชุมสามัญ  
(๒) การประชุมวิสามัญ  
ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

ระยะเวลาและวัน เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่
ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม สามัญประจ าปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป    
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละ ปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็น
ประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย      
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือ
ไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้
หรือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี
หรื อ วั น เ ริ่ ม สมั ยประ ชุมสามัญประจ า ปี ท่ี ก า หนด ไว้ แ ล้ ว             
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
อื่นหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่น
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย
สามัญ ดังนี้  

 ( ๒ ) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการ
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยใน ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ล าดวล   ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยแรก ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นายธนกร  แตงโต   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายธนกร แตงโต สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน  

2564 มีก าหนด 30 วัน 
นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายช านาญ  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 
     2. นายชวลิต  ฟักทอง   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 
      มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  

ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี 
2564 สมัยแรก เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 มีก าหนด 30 
วัน โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี  
2564 สมัยแรก เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีก าหนด 
30 วัน ด้วยเสียง 
เห็นชอบ   จ านวน....11...เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    จ านวน.......1...เสียง 

นายโปรด  ล าดวล   ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยท่ี 2 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสมชาย สุขศิริ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม  

2564 มีก าหนด 30 วัน 
นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายชูชาติ  อุทัยทอง   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 
     2. นายอุกิจ  อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 
      มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  

ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี 
2564 สมัยที่ 2 เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 มีก าหนด 
30 วัน โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี  
2564 สมัยที่ 2 เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีก าหนด 
30 วัน ด้วยเสียง 
เห็นชอบ   จ านวน....11...เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    จ านวน.......1...เสียง 

 
 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ล าดวล   ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยท่ี 3 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นางสมใจ  เรือนงาม   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางสมใจ  เรือนงาม สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 2 ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 

2564 มีก าหนด 30 วัน  
นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นางสาวกฤษณา ล าดวน  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 
     2. นายธนกร แตงโต    สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี 
2564 สมัยที่ 3 เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 มีก าหนด 30 
วัน โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี  
2564 สมัยที่ 3 เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 มีก าหนด 
30 วัน ด้วยเสียง 
เห็นชอบ   จ านวน....11...เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    จ านวน.......1...เสียง 

นายโปรด  ล าดวล   ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยท่ี 4 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นายช านาญ  เอกฉันท์   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายช านาญ  เอกฉันท์ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 2 ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 

2564 มีก าหนด 30 วัน 
นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 
     2. นายธนกร แตงโต      สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบใหก้ าหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี  
2564 สมัยท่ี 4 เริ่มต้ังแต่ วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 มีก าหนด  
30 วัน โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี  
2564 สมัยที่ 4 เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 มีก าหนด 
30 วัน ด้วยเสียง 
เห็นชอบ   จ านวน....11...เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    จ านวน.......1...เสียง 

 
 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ล าดวล   ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยแรก ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นายธนกร  แตงโต   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายธนกร แตงโต สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  

2565 มีก าหนด 28 วัน  
นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย      สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 
     2. นางสมใจ  เรือนงาม      สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี 
2565 สมัยแรก เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 
28 วัน โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจ าปี  
2565 สมัยแรก เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 
28 วัน ด้วยเสียง 
เห็นชอบ   จ านวน....11...เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    จ านวน.......1...เสียง 

นายโปรด ล าดวล   เป็นอันว่ า ท่ีประ ชุมมีม ติ เห็นชอบและก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   สามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่ม ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
มีก าหนด 30 วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เริ่ม ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
มีก าหนด 30 วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เริ่ม ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564  
มีก าหนด 30 วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี  เริ่ม ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
มีก าหนด 30 วัน 

และสมัยสามัญสามัญ ประจ าปี 2565 สมัยแรก เริ่ม ต้ังแต่วันท่ี   
1 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 28 วัน 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ือง  อื่นๆ  
นายโปรด  ล าดวล   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

/ นายสุชาติ... 
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นายสุชาติ บัวงาม   เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ี เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล ส าหรับการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยแรก ได้ด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย  
 ในการประชุมสภาทุกครั้ง ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมได้ แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงใดๆ 
ซึ่งเป็นอ านาจของประธานสภาท่ีจะอนุญาตให้เข้ารับฟังหรือไม่ 
เช่นเดียวกับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกสภาหรือคณะ       
ผู้บริหารในการประชุมสภา ก็ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา
ก่อนทุกครั้ง  ซึ่งหากมีโอกาสอาจจะจัดการอบรมในเรื่องอ านาจ
หน้าท่ีและบทบาทของสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หรืออาจจะ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการจัดอบรม 

นายโปรด  ล าดวล   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหารปฏิบัติหน้าของตนเองท่ีให้สมกับท่ีประชาชนได้ 

เลือกท่านมาเป็นตัวแทน กระผมในฐานะประธานสภาก็จะปฏิบัติ
หน้าท่ีให้ดีท่ีสุดให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฏหมาย ขอปิดการ
ประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา 16.39 นาฬิกา   
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  
       ( นายสุชาติ  บัวงาม )   

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวครั้งแรก ประจ าปี 2564 เรียบร้อยถูกต้องแล้ว          
เมื่อวัน........................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.๒๕64 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                ( นางสมใจ  เรือนงาม ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

 

/ ( ลงช่ือ )… 
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( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
              ( นางสาวกฤษณา  ล าดวล ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 
 

( ลงช่ือ ).......................................................เลขานุการ  
              ( นางสุฑาวรรณ  เพิกเฉย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  

ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.....................................สมัยท่ี....................ครั้งท่ี.............../๒๕64  
เมื่อวัน...........................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

( ลงช่ือ )..................................................................... 
                   ( นายโปรด  ล าดวล ) 

                ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภา ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 
วันจันทร์ ท่ี 31  พฤษภาคม 2564 
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