
ระเบียบวาระการประชมุสภาเทศบาลต าบลปะทิว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕8 

วันพุธที่  25  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๕8  เวลา  ๑0.0๐  น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว 

******************** 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 .......................................................................................................... 
 ........................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว 
 -  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 

2558  เมื่อวันศุกร์ท่ี  19  กันยายน  พ.ศ. 2557 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ญัตต ิ การก าหนนจจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕8  

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตต ิ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
ครั้งท่ี  5 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตต ิ การขอความยินยอมท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบลปะทิว     

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ  การคัจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปะทิวเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว   

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตต ิ การรายงานผลการติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปี  พ.ศ. 2557 

ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตต ิ อื่นๆ  (ถ้ามี) 
......................................................................................................................

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

****************************************** 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓ 
ญัตติ  การก าหนจจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕8 

 
เรื่องเจิม  จ้วยสภาเทศบาลต าบลปะทิว  มีมติในท่ีประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  
พ.ศ. 2557  เมื่อวันพุธท่ี  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  ไจ้ก าหนนจใหน้วันท่ี  1  ถึง  28  เจือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2558  เป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2558  

ข้อเท็จจริง ในปีหนนึ่งสภาเทศบาลต าบลปะทิว  จะต้องก าหนนจสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  รวมท้ังวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัจไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัจไป  โจย
ใหน้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 

ข้อระเบียบ 1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี  13  
พ.ศ. 2552  มาตรา  24  ในปีหนนึ่งใหน้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีใหน้สภาเทศบาลก าหนนจ  ฯลฯ 
 2) ระเบียบกระทรวงมหนาจไทยว่าจ้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ ๒๑  การก าหนนจจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัจไป  และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัจไป  โจยใหน้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  ฯลฯ 
  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว  ใหน้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  
พร้อมท้ังปิจประกาศไว้ในท่ีเปิจเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ 

ข้อพิจารณา จึงเหน็นควรน าปรึกษาในท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว  เป็นรายข้อ  จังนี้ 
 1.  พิจารณาก าหนนจจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2558  (สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  2 –  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4) 
 2.  พิจารณาก าหนนจ  วันเริ่มต้น  ประชุมสมัยสามัญของแต่ละครั้ง  และระยะเวลา
ของแต่ละสมัยประชุม  (ไม่เกิน  30  วัน) 
 3.  พิจารณาก าหนนจ  วันเริ่มต้น  ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  
(ช่วงเจือนมกราคม  2559 – ธันวาคม  2559)  
ข้อเสนอ จึงเรียนท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว  เพื่อพิจารณาก าหนนจสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี  พ.ศ. 2558  ตอ่จากสมัยแรก  รวมถึงระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕59 
  .........................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
 
 



เอกสารประกอบระเบียบวาระที่  6  
ญัตติ  การคจัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปะทิวเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว 
 

เร่ืองเจิม ตามท่ีเทศบาลต าบลปะทิว  ไจ้มีค าสั่งเทศบาลต าบลปะทิว  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  เมื่อวันท่ี  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  นั้น 

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  ซึ่ง
ประกอบจ้วยคณะผู้บริหนารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปะทิว  ไจ้ครบวาระลงเมื่อวันท่ี  19  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  จึงจ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติจตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิวชุจใหนม่ 

ข้อระเบียบ 1)  ตามระเบียบกระทรวงมหนาจไทย  ว่าจ้วยการจัจท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
  2)  หนมวจ  6  การติจตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  28  ใหน้ผู้บริหนาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบจ้วย 
       (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัจเลือกจ านวน  3  คน 
       (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัจเลือกจ านวน  2  คน 
       (3)  ผู้แทนหนน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหนารท้องถิ่นคัจเลือกจ านวน  2  คน 
       (4)  หนัวหนน้าส่วนการบริหนารท่ีคัจเลือกกันเองจ านวน  2  คน 
       (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหนารท้องถิ่นคัจเลือกจ านวน  2  คน 
  โจยใหน้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนนึ่งคนท าหนน้าท่ีประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนนึ่งคนท าหนน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ  28  ใหน้มีวาระอยู่ในต าแหนน่งคราวละ  2  ปี  และอาจไจ้รับการ
คัจเลือกอีกไจ้ 

ข้อพิจารณา จึงขอเรียนท่ีประชุมสภา  เพื่อคัจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปะทิวเป็นคณะกรรมการ
ติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบระเบียบวาระที่  7 
ญัตติ   การรายงานผลการติจตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕7 

เรื่องเจิม ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัจท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปะทิว  ไจ้จ าเนินการจัจท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9)  
และเทศบาลต าบลปะทิวไจ้ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9  เมื่อ
วันท่ี  24  มิถุนายน  ๒๕๕6  นั้น 

ข้อเท็จจริง บัจนี ้ เทศบาลต าบลปะทิวไจ้จ าเนินการตามแผนพัฒนาประจ าปี  ๒๕๕7  เรียบร้อยแล้ว  
และคณะกรรมการการติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาไจ้จ าเนินการติจตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕7  เรียบร้อยแล้ว  (ตามเอกสารท่ีแนบ) 

ข้อระเบียบ ๑)  ระเบียบกระทรวงมหนาจไทย  ว่าจ้วยการจัจท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หนมวจ ๖  การติจตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒)  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หนน้าท่ี  (๓) รายงานผลและเสนอความเหน็นซึ่งไจ้จากการติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหนารท้องถิ่น  เพื่อใหน้ผู้บริหนารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
ประกาศผลการติจตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหน้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโจยท่ัวกันอย่าง
น้อยปีละหนนึ่งครั้ง  ภายในเจือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อพิจารณา จึงขอเรียนท่ีประชุมสภา  เพื่อรับทราบรายงานผลการติจตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕7   
 .............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบระเบียบวาระอื่นๆ   
ญัตติ  การจจัท าโครงการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจัจท า

แผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน 
 
เรื่องเจิม      ตามท่ีเทศบาลต าบลปะทิวไจ้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕8  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการจัจท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัจท าแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน  ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท  เพื่อสร้างแรงจูงใจใหน้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัจท าแผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านๆ  มา  นั้น 
 
ข้อเท็จจริง    ท่ีผ่านมา   เทศบาลต าบลปะทิวไจ้จ าเนินการจัจท าโครงการจังกล่าวมาแล้ว  จ านวน  6  ครั้ง  
ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๑  แต่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ  น้อยมาก  จังนั้น  เพื่อใหน้การ
จัจท าโครงการจังกล่าวใน  ปี  พ.ศ. ๒๕๕8  ส าเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  จึงไจ้น าเข้า
ท่ีประชุมสภาเพื่อหนารือถึงแนวทางในการกระตุ้นหนรือสร้างแรงจูงใจใหน้ประชาชนในเขตเทศบาลเข้า
ร่วมโครงการโจยพร้อมเพรียงกันอย่างน้อยบ้านละ  ๑  คน 
    
ข้อระเบียบ ๑) ระเบียบกระทรวงมหนาจไทยว่าจ้วยการจัจท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๒)  หนมวจ  ๓  การจัจท าแผนพัฒนา  ข้อ ๑๖ (๑)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
จัจประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหนกิจท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  รับทราบปัญหนา  ความต้องการ  ประเจ็นการพัฒนา  และประเจ็นท่ีเกี่ยวข้องตลอจจน
ความช่วยเหนลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหนมาะสมกับสภาพื้นท่ี  เพื่อน ามาก าหนนจแนว
ทางการจัจท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โจยใหน้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนน่วยงานต่างๆ  
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัจท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    

ข้อพิจารณา จึงขอเรียนท่ีประชุมสภา  เพื่อหนารือแนวทางในการจัจท าโครงการจังกล่าว  เพื่อน าเข้า
ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

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


