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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 
วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 

********************************** 
ผูมาประชุม 
๑. นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นางลัดดา พ่ึงกลั่น สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมชาต ิ พารักษา สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นางประนอม มัตนาว ี สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายปราโมทย มีสมสินธุ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสมโภชน งามขํา สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นายจอย ญาติเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการ 
 
ผูเขารวมรับฟงการประชุม 

1. นายสมพงษ สายนภา นายกเทศมนตรี 
2. นางสาวรัชน ี กรรมลิขิต รองนายกเทศมนตรี 
3. นางสาวภัทราวด ี สายนภา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายกรีฑา บูรประทีป เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นายสําราญ หนุนด ี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายวีระ ศุภจิตธนานันท ปลัดเทศบาล 
7. นางอัจฉรา ทับขัน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
8. นายอรุณ โชติสุภาพ หัวหนาฝายอํานวยการ  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล        
9. นางพรทิพย จันระวงศ หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน รักษาราชการ

แทนผูอํานวยการกองคลัง 
10. นายไพวรรณ สุภะด ี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางจุฑามาศฐ ศิลปวัฒนานันท หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา 
12. นายศุภมิตร  เกิดไทสง หัวหนาฝายปกครอง 
13. นางสาวมยุรี  แซจึง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
14. นางชลธิชา รุงไพบูลยวงศ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
15. นางสาวนันทสิน ี บุญนากร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
16. นางสาวมลิวัลย ทรงคาศร ี นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
17. นางภิญญดา เกษียร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

/18. นางรสสคุนธ... 
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18. นางรสสคุนธ พลอยกลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
20. นายนิคม แยมดา เจาพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2563 
ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และกอนท่ีจะเขา
สูระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อานประกาศสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป พ.ศ. 2563 เรียนเชิญครับ... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป พ.ศ. 2563 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 กําหนดใหวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เปน
วันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2563 มี
กําหนด 30 วัน และสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ไดประกาศการกําหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาลดังกลาวแลว นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน และขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2563 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563 
นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลจะแจงตอท่ีประชุมสภา

เทศบาลตําบลนาจอมเทียน  
 ดวยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ไดมีคําสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล มา

ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลตําบลนาจอมเทียน จํานวน 1 ทาน จึงขอแนะนํา
ใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานทราบ คือ นางสาวมยุรี  แซจึง ตําแหนง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เทศบาลตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร มาดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานการศึกษาปฐมวัย ฝาย
บริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตั้งแตวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2563 
จึงขอแจงและแนะนําใหท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม - รับทราบ - 
นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 
เม่ือวันพฤหัสบดท่ีี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ 
2563 เสร็จเรียบรอยแลว และรายงานวารายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกลาว
ถูกตองตรงกับความเปนจริงตามท่ีไดมีการประชุม จึงขอใหท่ีประชุมรวมกัน 

/ตรวจรับรอง... 
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ตรวจรับรองรายงานการประชุมฯ ตั้งแตหนาท่ี 1 จนถึงหนาท่ี 16 ไปพรอมๆ 
กัน ขอเรียนเชิญ... (ตรวจสอบทีละหนา)  

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขหรือไม ขอเรียนเชิญ... ถาไมมีผมขอมติท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจาํป พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เปนเอกฉันท 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียนเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
ชี้แจง ครับ 

นายสมพงษ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
- คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
นาจอมเทียน 

- คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน 
ดวยกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ท่ีสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
คัดเลือก และเทศบาลตําบลนาจอมเทียนไดดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งใหเปน
กรรมการในคณะกรรมการท้ังสองคณะ จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี 
14 มิถุนายน 2563 ทําใหมีความจําเปนที่ตองเสนอใหสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียนพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือรวมเปนคณะกรรมการฯ 
ดังกลาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2561 ขอ 8 (3) และขอ 28 (1) 

จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน เปนกรรมการพัฒนาเทศบาล และกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มาเพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือก 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน (ญัตติ) ท่ี ชบ 
53101/388 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมายในการพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนกรรมการฯใหท่ีประชุมทราบ และใชประกอบการ
พิจารณาคัดเลือก ขอเรียนเชิญ... 

 
/นางสาวระพีพรรณ... 
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นางสาวระพีพรรณ  รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน การ
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในวันนี้ท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนจะตองดําเนินการดังนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 

ขอ 8 ใหผูบริหารทอง ถ่ินแตงตั้ งคณะกรรมการพัฒนาทอง ถ่ิน 
ประกอบดวย 

(3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
ขอ 28 ใหผูบริหารทอง ถ่ินแตงตั้ งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
แนวทางการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2559 การคัดเลือกคณะกรรมการท้ัง 2 คณะ ใหดําเนินการดังนี ้

1 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เปนกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบฯ ขอ ๘ (๓) มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ 4 ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได 

2 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เปนกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบฯ ขอ 
๒๘ (๑) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได 

3. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการประชุมสมาชิกสภา
ทองถ่ิน โดยดําเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมี
หนังสือเชิญประชุมพรอมแจงวัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจน 

4. การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขารวมประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่ง 

5. การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตอที่ประชุมตองมีผูรับรอง 
จํานวนอยางนอย ๒ คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตอง
ใหความยินยอม 

6. ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนใหถือ
วาบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกวา
จํานวนท่ีกําหนดใหประธานในท่ีประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูท่ีไดรับ
การเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการ
เสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบใหไดไมเกินตามจํานวนท่ีกําหนด  

7. ใหประธานในท่ีประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม และ
มิไดเปนผูไดรับการเสนอชื่อจํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 
กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินมีไมครบตามจํานวนใหเลือกจากขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือพนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนตําบล หรือ
พนักงานเมืองพัทยา แลวแตกรณีก็ได 

 
/8. เม่ือตรวจ... 
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8. เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับ
เปนผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกจนครบจํานวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนใน
ลําดับเดียวกันหลายคน ทําใหไมสามารถคัดเลือกไดใหท่ีประชุมจัดใหมีการ
ลงคะแนนใหมเฉพาะผู ซ่ึงไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลว
ปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุม
กําหนด  

9. ใหประธานสภาทองถ่ินมีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารทองถ่ินจัดทําเปนคําสั่งของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของและแจงเจา
ตัวทราบโดยเร็ว 

10. ในกรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือพนจากตําแหนง ให
จัดใหมีการคัดเลือกแทนผูท่ีพนไปภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 
และใหผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของ
ผูซ่ึงตนแทน 

11. ในกรณีท่ีตําแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดํารง
ตําแหนงใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนตําแหนงท่ีวางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ี
ครบวาระการดํารงตําแหนง 

12. ในกรณีท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอาจคัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารงตําแหนงไดกอนสี่สิบหาวัน 
และใหผูไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารงตําแหนงไมกอนวันท่ีผูดํารงตําแหนง
เดิมครบวาระ 
ขอเรียนชี้แจงใหท่ีประชุมทราบคะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

จากการท่ีนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ประกอบกับเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงระเบียบ และ
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกใหท่ีประชุมทราบแลวนั้น ตอไปผมขอเขาสูการ
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน เปนกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน โดยเริ่มคัดเลือกจากคนท่ี 1 กอน 
ทานใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นายสมโภชน งามขํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
กระผมนายสมโภชน งามขํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเสนอ
นายสุภาพ คอนกําลัง เปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน คนท่ี 1 ขอบคุณครับ 

นายสุภาพ คอนกําลัง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตามท่ี
ไดมีการเสนอชื่อกระผมตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนั้น กระผมยินยอมในการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือก
เปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผูรับรองจํานวน 2 ทาน ครับ 
ผูรับรองคนท่ี 1. นายสมชาติ พารักษา 
ผูรับรองคนท่ี 2. นายสายชม สามารถ 
 

/มีผูรับรอง… 
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มีผู รับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ... ถาไมมีก็ถือวา
นายสุภาพ คอนกําลัง เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนท่ี 1 ตอไปเปนการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปน
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนท่ี 2 ทานใดจะ
เสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นายปราโมทย มีสมสินธุ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
กระผมนายปราโมทย มีสมสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเสนอ
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม เปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน คนท่ี 2 ขอบคุณครบั 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตามท่ี
ไดมีการเสนอชื่อดิฉันตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนั้น ดิฉันยินยอมในการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเปน
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผูรับรองจํานวน 2 ทาน ครับ 
ผูรับรองคนท่ี 1. นายสมโภชน งามขํา 
ผูรับรองคนท่ี 2. นายสายชม สามารถ 

มีผู รับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ... ถาไมมีก็ถือวา
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนท่ี 2 ตอไปเปนการเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนท่ี 3 
ทานใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นายสายชม สามารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
กระผมนายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเสนอ
นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล เปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน คนท่ี 3 ขอบคุณครบั 

นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตามท่ี
ไดมีการเสนอชื่อดิฉันตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนั้น ดิฉันยินยอมในการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเปน
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผูรับรองจํานวน 2 ทาน ครับ 
ผูรับรองคนท่ี 1. นายสุภาพ คอนกําลัง 
ผูรับรองคนท่ี 2. นางประนอม มัตนาวี 

มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ... ถาไมมีก็ถือวานางสาวสุภาพร 
กิตติชาติสกุล เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน คนท่ี 3 ประกอบกับ ขณะนี้มีการเสนอชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครบ 3 ทานแลว 
ประกอบดวย 

1. นายสุภาพ คอนกําลัง 
2. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 
3. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล                               /ลําดับ… 
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ลําดับตอไปขอเชิญคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน เปนกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยเริ่มคัดเลือกจาก
คนท่ี 1 กอน ทานใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นางลัดดา พ่ึงกลั่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดิฉัน
นางลัดดา พ่ึงกลั่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเสนอนาย
สมโภชน งามขํา เปนกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 ขอบคุณ คะ 

นายสมโภชน งามขํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตามท่ี
ไดมีการเสนอชื่อกระผมตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนั้น กระผมยินยอมใน
การเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผูรับรองจํานวน 2 ทาน ครับ 
ผูรับรองคนท่ี 1. นายปราโมทย มีสมสินธุ 
ผูรับรองคนท่ี 2. นายสมชาติ พารักษา 

มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ... 
ถาไมมีก็ถือวานายสมโภชน งามขํา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 ตอไปเปนการเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนท่ี 2 ทานใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นายสมชาติ พารักษา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
กระผมนายสมชาติ พารักษา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเสนอ
นางประนอม มัตนาวี เปนกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 ขอบคุณครับ 

นางประนอม มัตนาวี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตามท่ี
ไดมีการเสนอชื่อดิฉันตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนั้น ดิฉันยินยอมใน
การเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลคะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผูรับรองจํานวน 2 ทาน ครับ 
ผูรับรองคนท่ี 1. นางลัดดา พ่ึงกลั่น 
ผูรับรองคนท่ี 2. นายจอย ญาติเจริญ 

มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ... 
ถาไมมีก็ถือวานางประนอม มัตนาวี เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 ตอไปเปนการเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนท่ี 3 ทานใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นางประนอม มัตนาวี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดิฉัน
นางประนอม มัตนาวี สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายสมชาติ พารักษา เปน
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 
ขอบคุณคะ                                                          /นายสมชาติ... 
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นายสมชาติ พารักษา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตามท่ี
ไดมีการเสนอชื่อกระผมตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนั้น กระผมยินยอมใน
การเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผูรับรองจํานวน 2 ทาน ครับ 
ผูรับรองคนท่ี 1. นายสุภาพ คอนกําลัง 
ผูรับรองคนท่ี 2. นายสมโภชน งามขํา 

มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ... 
ถาไม มี ก็ ถือวานายสมชาติ พารักษา เปนผู ไดรับเลือกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 ประกอบกับ
ขณะนี้มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเปนกรรมการในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครบ 3 ทานแลว ประกอบดวย 

1. นายสมโภชน งามขํา 
2. นางประนอม มัตนาว ี
3. นายสมชาติ พารักษา 

ผมขอมอบเลขานุการสภาเทศบาล จัดทําหนังสือแจงผลการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ใหเทศบาลตําบลนาจอมเทียนทราบ
ตอไป 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใด ใหท่ี
ประชุมพิจารณาอีกหรือไม ขอเรียนเชิญ... ถาไมมีก็เปนอันวาการประชุมสภา
เทศบาลในวันนี้ไดดําเนินมาครบถวน ตามระเบียบวาระการประชุมแลว ในนาม
ของสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตร ีรองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกทานท่ีมาประชุมในวันนี้
อยางพรอมเพรียงกันและทําใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ผมขอปด
ประชุม    

 
 
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา 10.45 น.  
 
ลงชื่อ          นิคม  แยมดา        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายนิคม  แยมดา) 
   
ลงชื่อ   ระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม    เลขานุการสภาเทศบาล 
      (นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม) 
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