
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 

วันท่ี  24 พฤษภาคม  2564  เวลา 10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง   

------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1.  นายพิชิต  มีนาม  ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
2.  นายสมชาย  เผือกเงิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
3.  นายทิน  ครุฑพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
4.  จ่าเอก สุทิน  แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
5.  นายอำนวย  พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
6.  นายนคร  ทองแท่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
7.  นายสมนึก  นิพนธน์ิมิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
8.  นายเจือ  ใยบำรุง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
9.  นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
10. นายธนวัฒน ์ อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
11. พันจ่าเอก ประจักษ์ วันจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมยศ  คุ้มสะอาด เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง   (ลา) 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายเผิน  กำไลแก้ว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายวัน  เขียวชะอุ่ม  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล 
7. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางนุชจรีย์  หินแก้ว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
9. นายบุญชู  บัวสด   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
10. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
11. นายสราวุธ  ทวีกาญจน์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
12. นางดวงตา  สุวรรณวัฒน ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
13. นางปาลิดา  เกตุรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
14. นายภาณุวัชร แตงพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
15. นางสาวเยาวรินทร์ รุ่งฟ้า   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
16.นางสาวอภิชยา กีรติธนกรกุล  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
17. นางสาวชญาณ์นันท์ พราหมณ์แก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายสมชาย เผือกเงิน  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2     
รองประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564  ขณะนี้ได้เวลาการประชุม  และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  

กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรยีนเชิญครับ 



นายพิชิต  มีนาม  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ก่อนดำเนินการประชุมสภา
ประธานสภาฯ  เทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ผมขอเลือก 
   เลขานุการสภาเทศบาลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลในการประชุม        

ในครั้งนี้ เนื่องจาก นายสมยศ  คุ้มสะอาด  เลขานุการสภาเทศบาล ขอลาประชุม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 19 วรรคสอง “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น

หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี ให้สภาท้องถิ่น
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำ
ความในข้อ 13 และ ข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้
กระทำด้วยวิธีการยกมือ” 

ข้อ 13 วรรคหนึ่ง วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนช่ือคน
ละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้
ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ 
ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม  (ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ) 

ใหป้ระธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ 
คะแนน        

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานท่ีประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธาน
ท่ีประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และ
ขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
        /”ได้รับเลือก...  
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“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิน่” 

ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล หรือ
ข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลในการ
ประชุมครั้งนี้ พร้อมกับขอสมาชิกสภายกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วยครับ   

              ขอเชิญ จ่าเอกสุทิน  แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง ขอเสนอช่ือ       

นางทัศนีย์  สิงห์ภู่ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลในการ 
ประชุมครั้งนี้ 



นายพิชิต  มีนาม   ขอสมาชิกสภายกมือรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (สมาชิกสภายกมือรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ถูกต้อง) 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ
สภาเทศบาลในครั้งนี้อีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือเพิ่ม) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นอีก ถือว่ามีการเสนอช่ือ 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลในครั้งนี้เพียงหนึ่งคน    

ฉะนั้น  มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบให้   นางทัศนีย์  สิงห์ภู่       
รองปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลในครั้งนี้ และขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลทำหน้าท่ีต่อไป ขอเชิญครับ 

เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลนั่งประจำท่ีแล้ว ผมขอดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
     ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระที่ 2          เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
                                     ประจำปี พ.ศ.2564 เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564   

เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ได้สำเนาแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมี 
สมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุม โปรดยก (ไม่มี / ประธานตรวจ 
นับองค์ประชุม) เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความและสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม 
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 11 คน) 
และสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี)     

ท่ีประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ       
สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564  
        /ต่อไปเป็น... 

-3-  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โครงการขยายเขต 
                 ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
     ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบรูณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 

เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน    
หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดังนี้ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย    
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,869,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยโครงการ ท่ีจะ
ดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 22 ลำดับท่ี 1 นั้น 



  เนื่องจากปริมาณน้ำประปาท่ีจะจ่ายเข้าเส้นท่อตามโครงการเดิมไม่สัมพันธ์กับขนาดท่อท่ีมีขนาดใหญ่
ตลอดแนวโครงการ จึงจำเป็นต้องแก้ไขให้ท่อมีขนาดท่ีเล็กลงในบางช่วงเพื่อให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำท่ีจ่ายในเส้นท่อ 
ทำให้สามารถเพิ่มความยาวของแนวท่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีได้มากขึ้น จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง  
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  ดังนี้ 
  ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,869,000.- บาท โดยการทำการวางท่อ 
HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาว 1,427.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 
47/2563 
  ข้อความใหม่ 

 เพื่อจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,869,000. - บาท โดยทำการวางท่อ 
HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร และวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 732.00 เมตร 
รวมระยะทางยาว 2,132.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 3/2564 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563   
ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  
               /เมื่อไม่มี... 
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เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรด 
ยกมือ (สมาชิกสภายกมือ 11 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

ท่ีประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โครงการ
ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
เพื่อจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขต

ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,869,000.- บาท โดยการทำการวางท่อ 
HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาว 1,427.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 
47/2563 
  ข้อความใหม่ 

 เพื่อจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,869,000.- บาท โดยทำการวางท่อ 
HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร และวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 732.00 เมตร 
รวมระยะทางยาว 2,132.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 3/2564 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระที่  4 ญัตติ เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบรูณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือก 



คณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ดังนี้ 
เนื่องจาก คณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทำให้สมาชิกสภา
เทศบาล ส้ินสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ส่งผลให้คณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมาจากการคัดเลือกของสภาเทศบาลส้ินสุดลงตามวาระการดำรง
ตำแหน่งของสภาเทศบาล  

อนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ังได้จัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
นายกเทศมนตรีเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีประกาศ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง ลงวันท่ี 
20 เมษายน 2564         

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลตำบลนายางสามารถดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลนายาง ดังนี้ 

/1.คณะกรรมการ... 
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    1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง  จำนวน  3  คน 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง  จำนวน 3 คน 
   ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
     ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

       (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการ 
  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
   ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  

   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 
                                        เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น 
นายพิชิต  มีนาม  ก่อนจะพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ประธานสภาฯ  จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ผมขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจงแนวทางการคัดเลือก 

สมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
นางทัศนีย์ สิงห์ภู่  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ   และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ดิฉันขอซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ          

  ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ท้ัง 2 คณะ ดังนี้ 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก คณะละ 3 คน 
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยให ้

ดำเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้ง 
วัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 

    (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
    (4) การเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน 

และผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในท่ีประชุมและต้องให้ความยินยอม 



(5) ในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอช่ือเกินกว่าจำนวนท่ีกำหนด ให้ประธาน
ในท่ีประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธี
เขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบให้ 
ได้ไม่เกินตามจำนวนท่ีกำหนด 

(6) ให้ประธานในท่ีประชุมต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในท่ีประชุมและมิได้เป็น     
ผู้ได้รับการเสนอช่ือจำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีไม่ครบตามจำนวนให้เลือกจากพนักงานเทศบาล 

/(7) เมื่อตรวจนับ... 
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(7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจนครบจำนวนท่ีกำหนด ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน ทำให้
ไม่สามารถคัดเลือกได้ ให้ท่ีประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน 
ถ้าลงคะแนนครั้งท่ีสองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากตามท่ี
ประธานในท่ีประชุมกำหนด 

(8) ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ออกคำส่ังแต่งต้ังต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทำเป็นคำส่ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
มีหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว    

นายพิชิต  มีนาม  ตามท่ีเลขานุการสภาได้ช้ีแจงแนวทางการคัดเลือกไปแล้ว จะมีท่านใดสอบถาม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเสนอช่ือ 
   สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล     

นายาง จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
นายาง จำนวน 3 คน โดยให้เลือกท่ีละคณะและเสนอช่ือท่ีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวน  
เริ่มท่ีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือครับ 

     ขอเชิญ นายทิน  ครุฑพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล    
นายทิน  ครุฑพงษ์  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายทิน ครุฑพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้ จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภา 

เทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายพิชติ  มีนาม  ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนถูกต้อง)  
ประธานสภาฯ  ผมขอถาม จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
   ตามท่ีสภาเทศบาลเสนอมาหรือไม่ 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายพชิิต มีนาม   จะมีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นว่าสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะ  
ประธานสภาฯ  กรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 เพิ่มเติมโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกเสนอช่ือเพิ่ม) ต่อไปเป็น 
   การเสนอช่ือท่านท่ีเห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 
   ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือครับ 
     ขอเชิญ นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้ นายเจือ  ใยบำรุง สมาชิกสภา 

เทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล      



นายพิชติ มีนาม   ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนถูกต้อง)  
ประธานสภาฯ  ผมขอถาม นายเจือ  ใยบำรุง   ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
   ตามท่ีสภาเทศบาลเสนอมาหรือไม่ 

                  /นายเจือ... 
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นายเจอื  ใยบำรุง  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายเจือ  ใยบำรุง สมาชิกสภาเทศบาล ยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายพิชติ มีนาม   จะมีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นว่าสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะ  
ประธานสภาฯ  กรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 เพิ่มเติมโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกเสนอช่ือเพิ่ม) ต่อไปเป็น 
   การเสนอช่ือท่านท่ีเห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 
   ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือครับ 

ขอเชิญ จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้ นายสมนึก นิพนธ์นิมิต สมาชิก

สภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายพิชิต มีนาม   ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนถูกต้อง)  
ประธานสภาฯ  ผมขอถาม นายสมนึก นิพนธ์นิมิต ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
   ตามท่ีสภาเทศบาลเสนอมาหรือไม่ 
นายสมนึก นิพนธ์นิมิต  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายสมนึก นิพนธ์นิมิต สมาชิกสภาเทศบาล ยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายพิชิต มีนาม   จะมีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นว่าสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะ  
ประธานสภาฯ  กรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 เพิ่มเติมโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกเสนอช่ือเพิ่ม)  

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม เป็นอันว่า สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบเลือกให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย  

1. จ่าเอกสุทิน  แจ้งสุวรรณ  2. นายเจือ ใยบำรุง 3. นายสมนึก นิพนธ์นิมิต  
ซึ่งจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อดำเนินการแต่งต้ังต่อไป   

    ต่อไปเป็นการเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเห็นสมควรได้รับคัดเลือกเป็น 
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 คน โดยให้
เสนอช่ือท่ีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวน  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือครับ 

     ขอเชิญ นายสมชาย เผือกเงิน  รองประธานสภาเทศบาล 
นายสมชาย เผือกเงิน  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
รองประธานสภาเทศบาล นายสมชาย เผือกเงิน รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอให้ นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  

สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
นายพิชิต มีนาม   ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนถูกต้อง)  
ประธานสภาฯ  ผมขอถาม นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามท่ีสภาเทศบาลเสนอมาหรือไม่ 
นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ สมาชิกสภาเทศบาล ยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

/นายพิชิต... 
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นายพิชิต มีนาม   จะมีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นว่าสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะ  
ประธานสภาฯ  กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 เพิ่มเติมโปรดยกมือ 
 (ไม่มีสมาชิกเสนอช่ือเพิ่ม) ต่อไปเป็นการเสนอช่ือท่านท่ีเห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 ขอเชิญท่านสมาชิก 
เสนอช่ือครับ 

     ขอเชิญ นายสายันต์  ม่วงสวาสด ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้ นายธนวัฒน์ อินทวาด สมาชิก 

สภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   
นายพิชิต มีนาม   ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนถูกต้อง)  
ประธานสภาฯ  ผมขอถาม นายธนวัฒน์  อินทวาด ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามท่ีสภาเทศบาลเสนอมาหรือไม่ 
นายธนวัฒน์ อินทวาด  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายธนวัฒน์ อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาล ยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
นายพิชิต มีนาม   จะมีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นว่าสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะ  
ประธานสภาฯ  กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 เพิ่มเติมโปรดยกมือ  
 (ไม่มีสมาชิกเสนอช่ือเพิ่ม) ต่อไปเป็นการเสนอช่ือท่านท่ีเห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 ขอเชิญท่านสมาชิก 
เสนอช่ือครับ 

                                                         ขอเชิญ นายนคร ทองแท่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายนคร ทองแท่ง  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายนคร ทองแท่ง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้ นายอำนวย พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภา 

เทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
นายพิชิต  มีนาม  ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่าสองคนถูกต้อง)  
ประธานสภาฯ  ผมขอถาม นายอำนวย พราหมณ์แก้ว ว่ายินยอมจะร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามท่ีสภาเทศบาลเสนอมาหรือไม่    
นายอำนวย พราหมณ์แก้ว เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายอำนวย พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ยินยอมร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
นายพิชิต มีนาม   จะมีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นว่าสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะ  
ประธานสภาฯ  กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 เพิ่มเติมโปรดยกมือ  
   (ไม่มีสมาชิกเสนอช่ือเพิ่ม)  

/เป็นอันว่า... 
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เป็นอันว่า สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบเลือกให้สมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะ 

   กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 คน 
ประกอบด้วย  
1. นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  2. นายธนวัฒน์  อินทวาด  3. นายอำนวย พราหมณ์แก้ว  
ซึ่งจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อดำเนินการแต่งต้ังต่อไป  

ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 5 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
    ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม ่

         โปรดยกมือ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีเรื่องอื่น ๆ  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ 
         ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละเวลามาประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม 

    ขอบคุณครับ 
               ………………………………….. 

ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
                                          ทัศนีย์  สิงห์ภู่   ผู้จดรายงานการประชุม                             

                      (นางทัศนีย์  สิงห์ภู่) 
             ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี  25  พฤษภาคม 2564      จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ    สายันต์ ม่วงสวาสดิ    ประธานกรรมการ                  ลงช่ือ   ธนวัฒน์  อินทวาด    กรรมการ 
        (นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ)                          (นายธนวัฒน์  อินทวาด) 

                                          ลงช่ือ    ทิน  ครุฑพงษ์   กรรมการและเลขานุการ      
                           (นายทิน  ครุฑพงษ์)    
 


