
 

 

 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 

 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2 
 

ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
 

วันพุธที่   16  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

          งานกิจการสภาเทศบาล 
               เทศบาลต าบลเขาขวาง 



 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

 

................................. 
 

  ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลเขาขวาง ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง ครั้งแรก 
ประจ าปี  พ.ศ.  2564    เมื่อวันที่  6   พฤษภาคม  2564   เห็นชอบก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ   สมัยที่   2    ประจ าปี  พ.ศ. 2564    ตั้งแต่วันที่  11   พฤษภาคม   พ.ศ.  2564   เป็นต้นไป   
มีก าหนด     30  วัน  นั้น 

 
      อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  รวมแก้ไข 
  เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564   ในวันอังคารที่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  10.00  น.   
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
   
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ   ณ   วันที่   6  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
       (นายกิตติภัค    บุญคุ้ม) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง  
               
          
           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 

สมัยสามัญ   สมัยที่ 2   ประจ าปี  2564 
วันอังคารที่  11    เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.  2564 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
.................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

  1.  นายกิตติภัค  บุญคุ้ม   ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
  2.  นายชาญ  ทองมี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
  3.  นายมงคล  นาคเนียม  นายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง 
  4.  นางลดาวัลย ์ ข าเจริญ    รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง 
  5.  นายสมบัติ  สโมสร   รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง 
  6.  นายโกศล  ข าเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
  7.  นายสุรินทร์  ฉายแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
  8.  นายเดชา  สิทธิกูล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
  9.  นายประภาส  ชานุ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
          10.  นายจ าลอง  สุธาพจน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
          11.  นายสนทยา  เนียมขันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
          12.  นายอ านาจ  วีระเชื้อ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
          13.  นายบิน  ข าเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
          14.  นายหาญไชยวัฒน์ คล้ายเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
          15.  นายมงคล  อบมาลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
          16.  นายเจน  สุธาพจน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง  
          17.  นายฆาแวน  ค าดี   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง  
             ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนตรี  นคราพานิช  ปลัดเทศบาลต าบลเขาขวาง 
  2.   นางสาวชลลัดดา วุฒิโช   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  3.   นายเอกชัย  นุชนิยม   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  4.   นางเรณ ู วานิชกุล   รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัดฯ 
  5.   นายธีรพันธุ์  คฤหบดี   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
        และกองการศึกษา 
  6.   นางสาวสุชลิา เกื้อจรูญ   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.       เมื่อถึงเวลานัดประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง     ผู้มาประชุมครบองค์ประชุม   
โดยเลขานุการสภาฯ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว นายกิตติภัค บุญคุ้ม ประธานสภาเทศบาล
ต าบลเขาขวาง  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเข้าประจ าที่ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้.- 
 

นายกิตติภัค  บุญคุ้ม           บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมขอเปิดการ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ         ปะชุมสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี.้- 
 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่อง ที่ประธานสภาฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายกิตติภัค  บุญคุ้ม       ส าหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล ฯ        ประจ าปี  พ.ศ. 2564  โดยผมประธานสภาเทศบาลฯ   ได้ประกาศเรียกประชุม 
         สภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี   2564  ดังนี้ 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

................................. 
 

  ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลเขาขวาง  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง ครั้งแรก 
ประจ าปี  พ.ศ.  2564    เมื่อวันที่  6   พฤษภาคม  2564   เห็นชอบก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ   สมัยที่   2    ประจ าปี  พ.ศ. 2564    ตั้งแต่วันที่  11   พฤษภาคม   พ.ศ.  2564   เป็นต้นไป   
มีก าหนด     30  วัน  นั้น 

      อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  รวมแก้ไข 
  เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564   ในวันอังคารที่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  10.00  น.   
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
   
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ   ณ   วันที่   6  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

      (นายกิตติภัค    บุญคุ้ม) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง  
   

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ  ประจ าสภาเทศบาล 
 

นายกิตติภัค  บุญคุ้ม -   ขอเชิญแลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
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นางสาวสุชิลา  เกื้อจรูญ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  -ขอเรียนชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง   ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2554  
    หมวด 8  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
 

    ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
    (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่ น้อยกว่า 
    สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
    (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น- 
    สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนฯ 
 

    ข้อ 104   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ 
    อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น        สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  
 

    ข้อ 105 ภายใต้บังคับขอ้ 103   และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
    หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น   เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตาม 
    ความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ ฯ 
 

    (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
    (4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
    ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะ อาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด 
    ในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ 
    สภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 

    ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
    แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ   ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
    ไม่น้อยกว่าสองคน   ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อ 
    ให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือก 
    ตามข้อ 12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
        ข้อ ข้อ 12 12 วิธีการเลือกรอวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ งประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม    
        กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธาน --  
        สภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือก   
        รองประธานสภาท้องถิ่นใรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมีนล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี  
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    *****สรุปคือ  สภาเทศบาลฯ   มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเลือกสมาชิกสภาหรือ 
    บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาในชุดต่างๆ 
    ในข้อ 105  (2) – (3)  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาเทศบาล    โดย 
    คณะกรรมการแต่ละชุด   ประกอบด้วยสมาชิกสภาไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
             วธิีการเลือก ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อพร้อมผู้รับรองสองคน การเสนอชื่อไม่จ ากัดจ านวน 
    แต่ให้ด าเนินการเลือกกรรมการคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการคนที่สอง  ล าดับ 
    ถัดไปจนครบตามจ านวนกรรมการที่ก าหนด 
           วิธีการเลือกให้สมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเลือกโดยการเขียนชื่อ นามสกุล 
    ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ และตรวจนับคะแนนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก เว้นแต่ 
    ทีป่ระชุมสภาฯ จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน    เรียนให้ที่ประชุมทราบคะ 
 

นายกิตติภัค   บุญคุ้ม   -  ครับเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกคณะกรรมการสามัญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าสภาเทศบาลฯ ให้รับทราบแล้ว   ต่อไปผมขอหารือจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
    ว่าจะก าหนดคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลฯ กี่ชุดและประกอบด้วยกรรมการ 
    จ านวนกี่คนในแต่ละชุดของคณะกรรมการ  ขอเชิญ ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ 
 

นายมงคล   อบมาลี  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯผมนายมงคล อบมาลี สมาชิกสภาฯ ขอเสนอการตั้ง  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะกรรมการสภา   2   หัวขอ้หลัก  ดังนี้ 
 

    ***ข้อที่  1 ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา จ านวน 1 คณะประกอบ 
    ด้วยกรรมการ  3  คน  เพ่ือท าหน้าที่ ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
 

    ***ข้อที่ 2  ผมขอเสนอวิธีการลงคะแนนเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการ ด้วยการเสนอชื่อ 
    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไม่จ ากัดจ านวน โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
    และให้การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือลงมติเลือกกรรมการจากชื่อผู้ได้รับ 
    การเสนอ ให้ผู้ได้รับการยกมือลงมติเสียงข้างมากเป็นผู้ได้รับการเลือก  โดยให้ด าเนินการ 
    เลือกกรรมการคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการคนที่สอง   ถัดไปจนครบตามจ านวน 
    กรรมการที่ก าหนด ครับ 
 

นายกิตติภัค  บุญคุ้ม  -  ตามท่ี นายมงคล   อบมาลี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ . เสนอ ขอผู้รับรองสองคนครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายหาญไชยวัฒน์ คล้ายเมือง เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายหาญไชยวัฒน์  คล้ายเมือง  .สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอรับรอง 
นายสนทยา  เนียมขันธ์  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ผมนายสนทยา    เนียมขันธ์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอรับรองครับ 
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นายกิตติภัค   บุญคุ้ม  -  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ..............เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเพ่ิมเติม  ล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 
    แห่งนี้ว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตามท่ี นายมงคล  อบมาลี .เสนอโปรดยกมือ 

 

  สมาชิกสภายกมือ     12      .เสียง 
 

นายกิตติภัค   บุญคุ้ม   -    สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  1.เห็นชอบให้มีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา จ านวน 1 คณะประกอบด้วยกรรมการ 
      จ านวน  3  คน  เพ่ือท าหน้าที่ ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
 

    2 เห็นชอบวิธีการลงคะแนนเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการ ด้วยการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 
    ไม่จ ากัดจ านวน โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนและให้การออกเสียง 
    ลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือลงมติเลือกกรรมการจากชื่อผู้ได้รับการเสนอ ให้ผู้ได้รับ 
    การยกมือลงมติเสียงข้างมากเป็นผู้ได้รับการเลือกโดยให้เลือกกรรมการคนที่หนึ่งก่อนแล้ว 
    จึงเลือกกรรมการคนที่สอง ถัดไปจนครบตามจ านวนกรรมการที่ก าหนดด้วยมติ 12 เสียง 
ที่ประชุม      -   รับทราบ  - 
 

นายกิตติภัค  บุญคุ้ม   ล าดับต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ผู้สมควรเป็นกรรมการสามัญประจ าสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โดยเริ่มจากกรรมการคนที่ 1 
     ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อครับ 
 
นายสนทยา  เนียมขันธ์   เรียนท่านประธานสภาฯ     ผมนายสนทยา  เนียมขันธ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอ. นายอ านาจ  วีระชื้อ .เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1  ครับ 
 

นายโกศล   ข าเจริญ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ ...ผมนายโกศล     ข าเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอรับรองครับ 
  

นายมงคล  อบมาลี  เรียน ท่านประธานสภาฯ...นายมงคล   อบมาลี     สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ           ขอรับรองครับ  
 
นายกิตติภัค   บุญคุ้ม  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ     ท่านอ่ืนเป็น 
 ประธานสภาเทศบาลฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1   อีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีผมขอสรุปว่า 
    ทีป่ระชุมสภาฯ แห่งนี้มีมติให้ นายอ านาจ   วีระเชื้อ    เป็นกรรมการตรวจรายงาน 
    การประชุม คนที่ 1  ครับ 
 

นายกิตติภัค   บุญคุ้ม   -  ครับต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ      เป็นกรรมการตรวจรายงานการ- 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประชุมฯ  คนที่  2    ขอเชิญเสนอ ชื่อครับ 
 

นายอ านาจ   วีระเชื่อ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายอ านาจ   วีระเชื้อ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอ นายเดชา   สิทธิกูล  ..เป็นกรรมการฯ คนที่ 2  
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นายประภาส   ชานุ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ .  นายประภาส   ชานุ    . สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอรับรอง  
 

นายหาญไชยวัฒน์  คล้ายเมือง เรียน  ท่านประธานสภาฯ .นายหาญไชยวัฒน์  คล้ายเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอรับรองครับ  
 

นายกิตติภัค   บุญคุ้ม  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ      ท่านอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  คนที่ 2   อีกหรือไม่ครับ      ถ้าไม่มี 
    สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้มีมติให้ .นายเดชา   สิทธิกูล  .เป็นกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุม    คนที่   2   ครับ 
 

    -  ครับต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
    คนที่  3    ขอเชิญเสนอชื่อ 
 

นายเดชา   สิทธิกูล  เรียนท่านประธานสภาฯ .  นายเดชา    สิทธิกูล           .สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอ.นายสนทยา เนียมขันธ์    .เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3  
 

นายมงคล   อบมาลี  เรียน  ท่านประธานสภาฯ .  นายมงคล    อบมาลี        .สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอรับรองครับ  
 

นายสุรินทร์  ฉายแก้ว  เรียน  ท่านประธานสภาฯ..นายสุรินทร์    ฉายแก้ว .สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอรับรองครับ  
 

นายกิตติภัค   บุญคุ้ม  ผู้รับรองถูกต้อง     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ท่านอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ    คนที่ 3   อีกหรือไม่ครับ.....ถ้าไม่มี  
    เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้มีมติให้   นายสนทยา    เนียมขันธ์      เป็น 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 3   
 

มติที่ประชุม   สรุปที่ประชุมสภาแห่งนี้   มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ฯ     เพ่ือแต่งตั้งเป็น 
    คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลฯ คณะที่ 1  คือ  คณะกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประกอบด้วย 

 
1. นายอ านาจ     วีระเชื้อ 

     2.   นายเดชา    สิทธิกูล 
     3.   นายสนทยา     เนียมขันธ์ 
 
 - ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
      พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่ 14 )  พ.ศ. 2562  มาตรา  48  ทศ 
 

นายกิตติภัค  บุญคุ้ม -  ครับส าหรับระเบียบวาระท่ี  3      การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  14)   
   พ.ศ. 2562 มาตรา 48  ทศ  ก าหนดว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา 
   เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการ 
   ลงมติ   ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 
   ขอเชิญ นายมงคล   นาคเนียม นายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง  ได้แถลงนโยบาย ครับ 
 
 
นายมงคล  นาคเนียม   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง  
นายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง 
 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง   เมื่อวันท่ี   22   เดือนเมษายน  พ.ศ. 2564 
ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้   ผมนายมงคล    นาคเนียม    ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี 
ต าบลเขาขวาง เทศบาลต าบลเขาขวาง  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  นั้น 
 

  บัดนี้   ผมนายมงคล   นาคเนียม  นายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง    ขอแถลงนโยบายการ 
บริหารเทศบาลต าบลเขาขวาง   โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย     อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 และอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี14) 
พ.ศ. 2562   ต่อสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง  ดังต่อไปนี้ 
 

  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

  เพื่อการพัฒนาสร้างเสริมปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขพรอ้มการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระบบ 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานเพียงพอท่ัวถึงครอบคลุมทุกครัวเรือน  ประกอบด้วย 
  1.สร้างเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน    ให้มีคุณภาพเพียงพอ 
เหมาะสมครอบคลุมทุกครัวเรือน 
  2.สร้างเสริมปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางสาธารณะ ทางเดินเท้า ให้ได้มาตรฐานเพ่ือความ 
สะดวกความปลอดภัยลดความเสี่ยงป้องกันอันตรายในการสัญจร 
  3.พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างในแหล่งชุมชนและเส้นทางสาธารณะ 
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  4.พัฒนาสร้างเสริมปรับปรุงแหล่งน้ า ห้วยหนอง คลองบึงสาธารณะ ขุดลอกก าจัดวัชพืช 
เพื่อรองรับการจัดเก็บน้ า เตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
  5.พัฒนาระบบระบายน้ า ตามสภาพพ้ืนท่ี พร้อมจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ 
บุคลากรในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย (น้ าท่วม) 
 

  นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม 
 

  โดยมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างเสริมความมั่นคงด้านสวัสดิการสังคมต่าง ๆ 
  1.สนับสนุนส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน   การพัฒนา- 
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมชุมชน   การขยายระบบบริการสาธารณูปการให้ท่ัวถึง  ประชาชน 
ได้รับโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ 
  2.ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มเติมสร้างความมั่นคงทางสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพลภาพ 
ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก เพื่อช่วยเหลือการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ความจ าเป็นเร่งด่วน 

3.ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  เทศกาลงานประเพณีส าคัญทาง 
ศาสนา งานประเพณีสงกรานต์ งานแห่เทียนเข้าพรรษา  งานประเพณีลอยกระทง  กิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้าน 
 กีฬาประเพณีท้องถิ่นเชื่อมความสามัคคีชุมชน  เพื่อเพิ่มความสุขความรักสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น 
  4. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล 
  5.สนับสนุนการเรียนรู้โรงเรียนในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ   ส่งเสริมกิจกรรม- 
การรักการอ่าน  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกระดับอายุ 
  6.พัฒนาส่งเสริมการออกก าลังกาย   สร้างเสริมสิ่งอ านวยความสะดวก  วัสดุอุปกรณ์กีฬา 
เครื่องออกก าลังกาย สถานท่ีพักผ่อน สนามการแข่งขันกีฬา ลานกีฬาชุมชน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา- 
ประเภทต่างๆ ให้กับเด็กเยาวชน ประชาชน ชุมชน ทุกระดับอายุตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาสุขภาพ 
พลานามัยสร้างความสุขกาย สุขใจ พร้อมกับเชื่อมความรักความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น 
  7.การส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้เข็มแข็ง เพิ่มศักยภาพในการผลิตการสร้างงาน 
สร้างอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน   การอบรมศึกษาดูงาน 
เพิ่มการเรียนรู้ประสบการณ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆการเรียนรู้แนวเศรษฐกิจพอเพียงการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
  8.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงวิถีชุมชน เพื่อสร้าง 
งานเพ่ิมรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น 
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  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
   

  1.สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด 
  2.พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กร ปรับระบบการท างานลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น  
สร้างความประทับใจต่อประชาชนผู้รับบริการ เข้าใจ เข้าถึง เต็มใจบริการ    เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนอย่างโปร่งใสและเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
  3.ส่งเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน สร้างเสริมบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชน 
โดยการอุดหนุนงบประมาณให้ชุมชนเทศบาลฯ ทุกแห่ง  เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาชุมชน 
ตรงตามความต้องการของชุมชนตนเอง 
  4.สนับสนุนองค์กรภาคประชาชน พัฒนาประสิทธิภาพ อสม.อปพร. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ,ชมรม-
ผู้สูงอายุ ชมรมออกก าลังกาย  เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประสานการท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  5.พัฒนาสร้างเสริม เพิ่มเติม ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลฯ  ให้เพียงพอเหมาะสมรองรับ 
การให้บริการประชาชน    ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีราชการ   และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อประชาชนอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
 

  1.พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนท่ีดี มีความสะอาด ปลอดภัย ลดมลพิษ ลดปริมาณขยะ 
รณรงค์คัดแยกขยะลดปริมาณของเสียในชุมชน 
  2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมสองฝั่งถนนสาธารณะเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสร้าง
เสริมทัศนียภาพท่ีดีในการสัญจรพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนมากย่ิงขึ้น 
 

  นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

  1.พัฒนาสร้างเสริมระบบการป้องกันและเฝ้าระวังทรัพย์สิน       โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV   และไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมในจุดท่ีมีความเสี่ยงจากภัย แหล่งชุมชน  ถนนเส้นทางสัญจร 
  2. สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มมวลชลสัมพันธ์ทีมงานเมืองปลอดภัย    สมาชิกอาสาสมัคร อปพร.  
หน่วยงานจิตอาสา  หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3.จัดเตรียมความพร้อม  เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย   และ 
เครื่องมือในการระงับอัคคีภัย การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การอบรมการซักซ้อมการวางแผน
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  เป็นต้น 
  4.การรณรงค์การใช้รถใช้ถนน ทางเดินเท้าการขับขี่ปลอดภัยสร้างเสริมกิจกรรม ถนนสีขาว 
เพื่อกระตุ้นจิตส านึกของประชาชน 
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 5.การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการสนับสนุน 
การป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดรักษา  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด การสร้างโอกาสเพื่อคืนคนดี 
สู่สังคม 
  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน การก าหนดนโยบายการบริหาร
ราชการเทศบาลฯ ท่ีผมได้แถลงให้ทุกท่านทราบดังกล่าวข้างต้น   เป็นข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลเขาขวาง 
ท่ีผมนายมงคล   นาคเนียม นายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง    ตั้งใจท่ีจะด าเนินการจริง    ท้ังนี้วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการด าเนินการดังกล่าว จะส าเร็จได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล 
และบุคลากรของเทศบาล ทุกภาคส่วน เป็นส าคัญ 
 

  ผมขอให้ค ามั่น และยืนยันต่อสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง   อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะด าเนินการ
ตามนโยบายท่ีได้แถลง และจะบริหารงานเทศบาลฯ โดยค านึงถึงอ านาจหน้าท่ี ความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
เสมอภาค เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

ขอบคุณครับ 
(นายมงคล   นาคเนียม) 

นายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง 
นายกิตติภัค   บุญคุ้ม -   ครับ  ท่านนายกเทศมนตรีฯ     ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ เสร็จแล้ว สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ..........เมื่อไม่มี      ในการนี้  นายกเทศมนตรีต าบล- 
   เขาขวาง  ได้แถลงนโยบายตามระเบียบกฎหมายเรียบร้อยแล้ว  
ที่ประชุม      - รับทราบ-  
 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ   ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เพื่อแต่งตั้งเป็น 
   คณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการ 
   จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่ 3 )  
   พ.ศ. 2561 
 

นายกิตติภัค   บุญคุ้ม ขอเชิญผู้บริหารฯ  แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายฆาแวน   ค าดี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง  ทุกท่าน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ   หลักการ 

   ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง   คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือแต่งตั้ง 
   เป็นคณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
   จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  3 )  
   พ.ศ. 2561   จ านวน  2  คณะ   
 
 



       -11- 
 

นายฆาแวน   ค าดี     เหตุผล 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง  ได้รับรายงานจากงานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
    ตามบันทึกลงวันที่30  เมษายน  2564 มีความประสงค์ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล- 
    ต าบลเขาขวาง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ   เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในองค์กร 
    การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาขวาง  แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่ 
    เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง    สิ้นสุดลงเมื่อวันที่    31   
    เดือน มกราคม  2564 ทั้งนี้    คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
    จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3) 
      พ.ศ. 2561   หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (1)  ข้อ 8 (3 )หมวด 6 ข้อ  28  (1) 
    ที่เสนอขอความเห็นชอบคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ   จ านวน 2  คณะ ดังนี้ 
 

    1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น        ประกอบด้วย 
         (1) ผู้บริหารท้องถิ่น     เป็นประธานกรรมการ 
        (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ 
         (3) สมาชิกสภาท้องถิ่น  ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน                 กรรมการ 
         (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน       กรรมการ 
        (5) ผู้แทนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
                      กรรมการ 
             (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ 
         ไม่เกินหกคน                  กรรมการ 
        (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               กรรมการ/เลขานุการ 
              (8)  หัวหน้าส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผน                      ผูช้่วยเลขานุการ 
  

    2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     ประกอบด้วย 
 

        (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสามคน 
         (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
         (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
    (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
       (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 
      ในการนี้   เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนาของ 
    เทศบาลต าบลเขาขวาง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ  
             จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาขวาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
    จ านวน 6 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสองคณะ    ดังกล่าวข้างต้น 
  
               เทศบาลต าบลเขาขวาง 
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นายกิตติภัค   บุญคุ้ม      ตามญัตติท่ีเทศบาลฯ   เสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล คัดเลือกสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนา  2 คณะ  ดังนี้  
    1. คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ  3  ท่านและ 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ   
       3   ท่าน     
        ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเป็นคณะกรรมการฯ  
        ดังกล่าวข้างต้น  ขอเชิญครับ 
 

นายมงคล   อบมาลี             เรียน  ท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล    อบมาลี                   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ       ขอเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการในองค์กร- 
                  การจัดท าแผนพัฒนา  ดังนี้ 
    ชุดที่ 1  คณะกรรมการพัฒนา   3  ท่าน 
    1..นายบิน        ข าเจริญ 
    2..นายสุรินทร์   ฉายแก้ว 
    3..นายหาญไชยวัฒน์    คล้ายเมือง 
 

นายกิตติภัค   บุญคุ้ม        ตามท่ี นาย..มงคล    อบมาลี   ..สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้สมควร 
ประธานสภาเทศบาลฯ        ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนาฯ  ดังกล่าวข้างต้น     
          ขอผู้รับรองครับ 
 

นายสนทยา  เนียมขันธ์.        - เรียนท่านประธานสภาฯ     ผมนายสนทยา   เนียมขันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ          ขอรับรองครับ 
นายโกศล     ข าเจริญ        - เรียนท่านประธานสภาฯ     ผมนายโกศล    ข าเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ            ขอรับรองครับ 
 

นายกิตติภัค   บุญคุ้ม        ผู้รับรองถูกต้อง     มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ.............เมื่อไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ        ล าดับต่อไป  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  แห่งนี้ว่า  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด 
          เห็นชอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ตามท่ี นายมงคล   อบมาลี     เสนอผู้ที่สมควร 
          ได้รับการคดัเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ ในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าว 
          ข้างต้น   โปรดยกมือ 
 

      - สมาชิกสภาฯ  ยกมือ     12   เสียง 
  
นายกิตติภัค  บุญคุ้ม         - ล าดับต่อไป   เป็นการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ         องค์กรการจัดท าแผนฯ   ชุดที่  2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
           ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ 
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นายสนทยา   เนียมขันธ์  เรียน  ท่านประธานสภาฯ    ผมนาย.สนทยา    เนียมขันธ์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ขอเสนอชื่อสมาชิกสภา ฯ ผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการในองค์กรจัดท าแผนฯ  
 

    ชุดที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  3 ท่าน   ดังนี้ 
 

1..นายมงคล       อบมาลี   
2..นายประภาส     ชานุ 
3..นายโกศล         ข าเจริญ   
 

นายหาญไชยวัฒน์  คล้ายเมือง   เรียนท่านประธานสภาฯ นายหาญไชยวัฒน์  คล้ายเมือง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ     ขอรับรองครับ 

 

นายเดชา    สิทธิกูล  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายเดชา    สิทธิกูล                  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ     ขอรับรองครับ 
 

นายกิตติภัค   บุญคุ้ม ผู้รับรองถูกต้อง     มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ......................เมื่อไม่ม.ี 
ประธานสภาเทศบาลฯ ล าดับต่อไป      ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  แห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 
   เห็นชอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯตามที่  นายสนทยา  เนียมขันธ์ เสนอผู้ที่สมควรได้รับ 
   การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ      ดังกล่าวข้างต้น  
   โปรดยกมือ  

      - สมาชิกสภาฯ  ยกมือ.    12     เสียง 
  
มติที่ประชุม  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  แห่งนี้ มีมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เพ่ือแต่งตั้ง 
   เป็นคณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาขวาง          ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
   แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (1)  ข้อ 8 (3 ) 
   หมวด 6 ข้อ 28 (1) ที่เสนอขอความเห็นชอบคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จ านวน 2  คณะ ดังนี้ 
 

    ชุดที่ 1  คณะกรรมการพัฒนา   3  ท่าน 
 

    1 นายบิน       ข าเจริญ 
    2 นายสุรินทร์        ฉายแก้ว 
     3 นายหาญไชยวัฒน์    คล้ายเมื่อง 
 

    ชุดที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  3 ท่าน   
 

    1 . นายมงคล  อบมาลี 
    2   นายประภาส  ชานุ 
    3   นายโกศล  ข าเจริญ 

  

ที่ประชุม     -  รับทราบ 




