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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 
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ผู้มาประชุม 
   1. นางรจนา     โพธิสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 
                             2. นายสุทิน     อินทะเสม  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   3. นายณรงค์วิทย์    ตรีเทพ   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   4. นายนฤภัย     สมบัติพิบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

5. นายณรงค์     เจริญเพ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   6. นายวัชรินทร์    ศิลป์เสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   7. นายพงศกร     เรืองหิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   8. นายอนุชา     ศิลปเสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   9. นายพยัน     แก้วกรูด   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   10. นายวันเฉลิม    ปานพุมเรียง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   11. นายวัฒโน    วิลัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   12. นายบูรณ์ศักดิ์    อินทะเสม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายประวิตร    พุ่มสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
   2. นายจ ารัส     ทิพย์มงคล  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
   3. นายสุเทพ     พงศ์พญา  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
   4. นายมานพ     ชาญนคร  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
   5. ร.ต.ต.อุดม    อุ่นภิรมย์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
   6. นายกฤตัชญ์    รัตนพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
         ปลัดเทศบาลต าบลบางสน 
   7. นางณชนก     นิลสถิตย์  นักจัดการงานทั่วไป 
 
ผู้ไม่มาประชุม   

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนมาประชุมครบ 

องค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภา
เทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เรียน สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2559  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่าน
ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล   

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ   ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตามที่สภาเทศบาลต าบลบางสนได้มีมติในคราว

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2559  สมัยที่ 1 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2559 เป็นต้นไปมีก าหนดไม่เกิน 30 วันนั้น      

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
มีก าหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่  20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559  ลงนามโดย นางรจนา 
โพธิสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เลขานุการสภาเทศบาล  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่องเรียกประชุม  
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้สมาชิกสภาเทศบาล 

ได้รับทราบแล้ว ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป  

ที่ประชุม    -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 
                         เมื่อวันที่ 30  เดือนกันยายน พ.ศ.  2558  (ครั้งที่ผ่านมา) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่ง 
ประธานสภาฯ ให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม    -ไม่มี-  

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

นางรจนา โพธิสุวรรณ                ญัตติเรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน ขอให้ 
ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
เลขานุการสภาฯ มาตรา 24 ได้ก าหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ให้มี
ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด”  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 21 ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ า ปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรก  ของแต่ละปี” 

ที่ประชุม    -รับทราบ-        

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน เสนอตามก าหนดดังนี้ 
ประธานสภาฯ 1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
                                   จ านวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)  
 2. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
                                   จ านวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)  
 3. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
                                   จ านวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร) 
 4. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2560  
                                   จ านวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)  
 มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือไม่ประการใด หากไม่มีขอเชิญท่านสมาชิก

เสนอตามล าดับ 

นายณรงค์  เจริญเพ็ง 1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
สมาชิกสภาฯ                   จ านวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)  
 2. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
                                   จ านวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)  
 3. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
                                   จ านวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2559) 
  4. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2560  
                                   จ านวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560)  

 /นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ       ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายบูรณ์ศักดิ์  อินทะเสม     ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายวันเฉลิม  ปานพุมเรียง   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่คุณณรงค์ เจริญเพ็งเสนอมา 

ที่ประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สรุปว่าท่านสมาชิกเห็นชอบกับข้อเสนอของคุณณรงค์  เจริญเพ็ง  ว่าสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ต าบลบางสนได้ก าหนดสมัยการประชุมสภาฯ ดังนี้ 

1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
                                   จ านวน  30  วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559)  
 2. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
                                   จ านวน  30  วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่  15  เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)  
 3. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
                                   จ านวน  30  วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่  1 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2559) 

4. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2560  
                                   จ านวน  30  วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ.2560)  

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -ไม่มี- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่สมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ญัตติเรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ 

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลต าบลบาง
นายกเทศมนตรีฯ  สนให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลบางสน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ก าลังจะหมดวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่  2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 นี้ เทศบาลต าบลบางสนเห็นว่าเพ่ือประโยชน์
ต่อทางราชการ เทศบาลต าบลบางสนจึงด าเนินการคัดเลือกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งและ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบวาระ และ 

/เพ่ือให้เป็น... 
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เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 8 จึงขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ใน
ที่ประชุม เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน จ านวน  3 ท่าน  

นางรจนา  โพธิสุวรรณ       คณะกรรมการชุดเดิม จ านวน 3 ท่าน คือ นายวัฒโน วิลัย,นายวันเฉลิม ปานพุมเรียง   
ประธานสภาฯ และนายวัชรินทร์  ศิลป์เสวตร  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน ขอเชิญคะ 

นายวัชรินทร์  ศิลป์เสวตร  ผมขอเสนอให้คณะกรรมการฯ  ชุดเก่าท้ัง 3 ท่าน  ท าหน้าที่ต่อไปครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางรจนา โพธิสุวรรณ               ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 
นายพงศกร  เรืองหิรัญ             ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายพยัน  แก้วกรูด           ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง  ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบให้สมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  

1.  นายวัฒโน  วิลัย 
2.  นายวันเฉลิม  ปานพุมเรียง 
3. นายวัชรินทร์  ศิลป์เสวตร 
 ที่ประชุมรับทราบ  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ญัตติเรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบางสน  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลต าบลบาง
นายกเทศมนตรีฯ  สนให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน   

เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ก าลัง
จะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 นี้ เทศบาลต าบลบางสน
เห็นว่าเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ เทศบาลต าบลบางสนจึงด าเนินการคัดเลือกก่อนครบวาระ
การด ารงต าแหน่งและให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
เดิมครบวาระ และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 จึงขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ คัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลที่อยู่ในที่ประชุม เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
บางสน จ านวน  3 ท่าน  

นางรจนา  โพธิสุวรรณ       คณะกรรมการชุดเดิม  คือ  นายพยัน  แก้วกรูด    นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ  และ   
ประธานสภาฯ นายบูรณ์ศักดิ์   อินทะเสม   ขอเชิญท่านสมาชิกได้ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน  ขอเชิญคะ 
/นายวัชรินทร์... 
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นายวัชรินทร์  ศิลป์เสวตร  ผมขอเสนอให้คณะกรรมการฯ  ชุดเก่าท้ัง 3 ท่าน  ท าหน้าที่ต่อไปครับ 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายวัฒโน  วิลัย          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นายณรงค์  เจริญเพ็ง    ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง  ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบให้สมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  

บางสน จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1.  นายพยัน  แก้วกรูด 
 2.  นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ 

                              3.  นายบูรณ์ศักดิ์  อินทะเสม 
 ที่ประชุมรับทราบ  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญค่ะ  เชิญท่านนายกฯค่ะ                                

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  ขอบคุณประธานสภาฯ  ผมขอขยายความจากระเบียบวาระที่ 3 และ  4 ทาง 
นายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝากในเรื่องการแต่งตั้งบุคคลเพือ่เป็นกรรมการติดตามและพัฒนาแผนสามปี  

ด้วยคณะกรรมการ  3  ท่านมีการสรุปเชิงปริมาณ  จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ  ของเราท าขึ้น
ภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาของเรา  จะเห็นว่าได้ด าเนินการไปบางส่วนยอดงบประมาณ
ตามเอกสาร อยากให้เพ่ือนสมาชิกดูรายละเอียดเพ่ือสะท้อนผลการท างานในหน้าที่ 2 ของ
เอกสารเป็นการประเมินจากแบบสอบถาม 

  ข้อ 1 อยากให้มีการแจ้งอย่างน้อย 3 วันก่อนจะมีการปิดซ่อมประปา 
  ข้อ 2 แก้ปัญหาสาธารณูปโภค 
  ข้อ 3 ต้องการให้มีการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายเงิน 
  ข้อ  4  เพ่ิมไฟส่องสว่างข้างทาง 
  ข้อเสนอแนะการติดตามฯ 

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน 
2. การท าแผนพัฒนาควรอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์

และสิ่งที่ควรจะท าแต่ยังไม่ได้ท าแต่ยังไม่ได้ท า  คือเรื่องก าจัดขยะมูลฝอย  ติดขัดในเรื่อง
งบประมาณ  ถ้าเป็นไปได้และเห็นพ้องต้องกัน  ก็อยากให้คุยกับประชาชนถึงความต้องการใน
ด้านการก าจัดขยะ  แต่ถ้ายังต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานเหมือนเดิมก็คงไม่เพียงพอที่จะจัดระบบ
ขยะได้ จากประกาศก าหนดการประชาคมท้องถิ่น   

 
 

/ฝากให้ช่วย... 
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ฝากให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการท างานของเทศบาล ที่ผ่านมาก็น่าจะ

พอสมควร  ส่วนในระบบประปา  ได้ซ่อมระบบกับน้ าและวาล์วปิด-เปิด  ก็จะเป็นในเรื่องของ 
ความขุ่นใส  สีของน้ าและได้เสร็จไปแล้ว  1  ตัว  และตัวใหม่งบประมาณ จ านวน  3.5  ล้าน  
คือ  หมู่6  หมู่  8  และหมู่  5  อีก 1 ตัว  หากมีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ก็คงไม่น่าหนักใจ 
มากนัก  ทางผมก็ขอฝากไว้เป็นแนวคิด  แนวทางเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ฝากในเรื่องของ
ขยะ  เส้นหลักทางหลวงชนบทไปทางตลาดปะทิว  สังเกตเห็นขยะ  ถุงด ากองอยู่ข้างถนน
พอสมควร  อาจจะเป็นเพราะเรายังไม่มีการจัดระบบก าจัดขยะควรแก้ไขปัญหาต่อไป 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ  เรื่องการประกอบอาชีพชุมชน  ได้เข้าร่วมประชุมและได้คุยกับครูดวงซึ่งเป็นครู 
ประธานสภาฯ ของศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยของอ าเภอปะทิว  เรื่องการ ประกอบอาชีพสามารถ

ติดต่อคนมาสอนให้โดยดี  การจัดท าเป็นรูปแบบกลุ่ม  มีท่านใดมีข้อเสนออย่างอ่ืนอีกหรือไม่ค่ะ  
เชิญคุณณรงค์ค่ะ 

นายณรงค์   เจริญเพ็ง    ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ในเรื่องของกิจกรรมที่ใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์ 
สมาชิกสภาฯ รูปแบบคร่าวๆ  จัดกันรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่ 

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ   ย้อนไปกิจกรรมกีฬาต าบล  ซึ่งไดร้ับความร่วมมือจากเพ่ือสมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่และ 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้บริหาร  ผมคิดว่าเรามาระดับดีระดับหนึ่ง นักกีฬาให้ความร่วมมือ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน  มี

น้ าใจนักกีฬา  กองเชียร์  ไม่ใช้อารมณ์  ซึ่งในหลายๆ ปีที่ผ่านมา  หลายสมัยมักพบปัญหาตลอด  
จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการที่จัดกิจกรรมกีฬาในครั้งต่อไป  งานประเพณีสงกรานต์คงจะต้อง
ขอค าปรึกษาจากสภาฯ  ว่าจะจัดหน้าเทศบาลหรือจะจัดที่เดิมอย่างไร  การรดน้ าผู้สูงอายุจะท า
รูปแบบไหน  อยากให้มาปรึกษากันว่าจะจัดที่วัดเขาสร้อยทอง วัดดอนตะเคียนหรือวัดดอนกุฎี  
เราจะมาหารือกันอีกที 

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญค่ะ  เชิญ สท.วัชรินทร์ค่ะ        

นายวัชรินทร์  ศิลป์เสวตร        ขอบคุณครับ  ผมมีข้อความจากชาวบ้านฝากมาถามท่านนายกฯ  เรื่องขุดสระหมู่ 5 
สมาชิกสภาฯ  จะเริ่มด าเนินการเมื่อไหร่  ขอให้นายกฯ  ช่วยชี้แจงให้ความกระจ่างด้วยครับ 

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  ส าหรับเรื่องนี้อยู่ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่ละ 5 ล้าน  น่าจะน ามาใช้ในเรื่อง 
นายกเทศมนตรีฯ การขุดสระ  ผมได้ประสานกับทางหน่วยทหารพัฒนา  และได้ฝากเรื่องไว้ซึ่งยังไม่ได้รับค าตอบ  

ขอขอบคุณ  สท.วัชรินทร์ ที่ได้สอบถามมา  ผมจะติดตามเรื่องทางค่ายทหารอีกที 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  

ปิดการประชุม  เวลา 14.24 น. 
…………………………… 

 
(ลงชื่อ)    -ณชนก นิลสถิตย์-        ผูพิ้มพ์รายงานการประชุม 

                               (นางณชนก  นิลสถิตย์) 
              นักจัดการงานทั่วไป 
 

/(ลงชื่อ)... 
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 (ลงชื่อ)      -ณรงค์วิทย์ ตรีเทพ-       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                 (นายณรงค์วิทย์   ตรีเทพ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที ่ 25 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559  ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)    -นฤภัย สมบัติพิบูลย์   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
               (นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
 

(ลงชื่อ)      -ณรรงค์  เจริญเพ็ง-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
            (นายณรงค์   เจริญเพ็ง) 
ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
 

 
(ลงชื่อ)    -พงศกร  เรืองหิรัญ-    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
            (นายพงศกร  เรืองหิรัญ) 
 ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 
   มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2559  เมือ่วันที ่  8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2559  
 
 
    

 (ลงชื่อ)       -รจนา  โพธิสุวรรณ-  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นางรจนา  โพธิสวุรรณ) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 
 


