
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวงั 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี  2564 
วนัที่   17   พฤษภาคม   2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวงั 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ  บุญแสง ประธานสภาฯ สุชาติ  บุญแสง  
2 นายกิตติพงษ์   สังเมียน รองประธานสภาฯ กิตติพงษ์   สังเมียน  
3 นายสุดใจ  สงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 สุดใจ  สงทิพย์  
4 นายพลนฤทธิ์  ทองรุต สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 พลนฤทธิ์  ทองรุต  
5 นางสาวจริญา  แก้วขุนจบ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 จริญา  แก้วขุนจบ  
6 นายวิรัตน์  ทองเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 วิรัตน์  ทองเจริญ  
7 นายตวรรษชัย  อินเสนี สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ตวรรษชัย  อินเสนี  
8 นายชวลิต  พูนนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ชวลิต  พูนนวล  
9 นายวิราย  สงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 วิราย  สงทิพย์  
10 นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 สมภรณ์  สุวรรณนากิจ  
11 นางณภารวี  เกษมศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ณภารวี  เกษมศรี  
12 นายกัมพล  สุขเอก เลขานุการสภาฯ กัมพล  สุขเอก  
     
     

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 -    
 -    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิติธร  ทองชิต นายกเทศมนตรีฯ นิติธร  ทองชิต  
2 นายจิรพงศ์   สงแสง รองนายกฯ จิรพงศ์   สงแสง  
3 นางนิตยา  ศรีเพชร รองนายกฯ นิตยา  ศรีเพชร  
4 นายธเนศ  ทิพย์สมบัติ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ธเนศ  ทิพย์สมบัติ  
5 นายประเสริฐ  หมานมา ที่ปรึกษานายกฯ ประเสริฐ  หมานมา  



6 นายกฤษกร  บุษบงก์ ปลัดเทศบาล กฤษกร  บุษบงก์  
7 นางราวดี   ทองรอด หัวหน้าส านักงานปลัด ราวดี   ทองรอด  
8 นางสาวจิประภา  ตุ้งแก้ว นักจัดการงานทั่วไปฯ จิประภา  ตุ้งแก้ว  

 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
9 นายมนตรี   ภักดีจิตร์ นักวิเคราะห์ฯ มนตรี   ภักดีจิตร์  
10 นายบ ารุง  หนูอักษร ผู้อ านวยการกองช่าง บ ารุง  หนูอักษร  
11 นายวิไลวรรณ   หนูทอง ผู้อ านวยการกองคลัง วิไลวรรณ   หนูทอง  
12 นางวัชชริดา  เพชรย้อย นักวิชาการศึกษา วัชชริดา  เพชรย้อย  
13 นางฉารีฟะฮ์     โต๊ะระหนี จพง.สาธารณสุข ฉารีฟะฮ์     โต๊ะระหนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
เริ่มประชุมเวลา    10.00 น.  
 
 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกมาพร้อมกันแล้ว  และครบองค์ประชุม ขอเชิญนายนิติธร  

ทองชิต   นายกเทศมนตรีฯ  จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชา และขอเปิดประชุม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1   ประจ าปี   2564  และจะเริ่มประชุมไปตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ ไปแล้ว 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
      - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวัง  ครั้งแรก

ประจ าปี   2564  วันที่   5  พฤษภาคม  2564  และมอบหมายให้เลขานุการ
สภาฯ  ได้อ่านรายละเอียดการประชุมครั้งท่ีผ่านมาให้สมาชิกสภาฯ รับทราบ  
และรับรองรายงานการประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวัง  ครั้งแรก วันที่  

5  พฤษภาคม  2564  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
สมหวัง ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและเสนอ



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาและรับรองการประชุม (ข้อ33) 

 
ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชิกสภาฯ ไม่มีข้อสงสัย และไม่มีข้อความใดจะต้องแก้ไข

เพ่ิมเติม เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้ว ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม ครั้ง
ที่ผ่านมา  

 
      รับรอง        11   เสียง 
มติที่ประชุม  ไม่รับรอง       -   เสียง  
  งดออกเสียง   1   เสียง  
 
   
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องด่วน  
 
 3.1 การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลสมหวัง  

 
 

2 
 
ประธานสภาฯ  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง  (ฉบับที่ 

14)  พ.ศ.  2562  มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่
ประกาศผลการเลือกตั้ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดัวยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 ข้อ123 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลง 
นโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม สภาท้องถิ่น
เป็นเรื่องด่วน (ประกอบ) ข้อ27 วรรคสองในกรณีประธานสภาท้องถิ่น เห็นว่า 
เรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ให้ในล าดับใด ระเบียบวาระการประชุมก็ได้และจะ
จัดไว้ก่อน เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้เชิญ
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย 
  

นายกเทศมนตรีฯ   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายนิติธร ทอง
ชิต นายกเทศมนตรีต าบลสมหวัง ขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาล ต่อ 
สภาเทศบาลต าบลสมหวัง ตามรายละเอียด (เอกสารแนบ)  

  



ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามในการแถลงนโยบายการบริหารงาน
เทศบาลต าบลสมหวัง ทั้ง7ด้านบ้าง ขอเชิญครับ  

  
นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้บริหาร ผู้ทรงเกียรติที่มารับฟัง 
สมาชิกสภาฯ  เรื่องการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ ผมถือว่าเป็นเรื่องท่ีดีและ

เหมาะสมมาก ผมขอยกตัวอย่าง เช่นการจัดให้มีกล้องวงจรปิด หรือว่า CCTV 
ถือว่าดีมากครับ เป็นผลประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวสมหวังอย่างมาก
ครับ 

 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 
  
นายชวลิต  พูนนวล  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอสนับสนุนนโยบายของท่าน  
สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ ที่ได้แถลงนโยบายทั้ง7ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อชาวต าบล 

สมหวังและจะได้พัฒนาต่อไป ผมขอขอบคุณครับ 
  
ประธานสภา  มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอด าเนินการ 

วาระอ่ืนต่อไป  
   
 
       
 
 

 3   
     
ระเบียบวาระท่ี4    เรื่องอ่ืนๆ  
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาลต าลบตมหวัง คณะกรรมการตรวจ 

รายงานหารประชุม (คณะกรรมการสามัญ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า  
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่)    
พ.ศ.2554 ข้อ103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี2ประเภท คือ    
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า   
สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ103 และข้อ104      
สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา   
ท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจกรรม   
ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้   

                               (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     



ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกสภาฯเสนอจ านวนคณะกรรมการฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน (การเสนอซึ่งต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน) ขอมติที่
ประชุมว่า   เห็นสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กี่คน  

     
 
นายชวลิต พูนนวล     เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมขอเสนอสามคน 
สมาชิกสภาฯ   
     
ประธานสภาฯ     มีท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอผู้รับรองสองท่าน 
    
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ   
    
นายกัมพล สุขเอก    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง    
สมาชิกสภาฯ    
 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุมจ านวนสามคน 
    
  รับรอง      11 เสียง 
มติที่ประชุม  ไม่รับรอง    – เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    
ประธานสภาฯ    เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   
นายชวลิต พูนนวล    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายวิราย สงทิพย์ 
สมาชิกสภาฯ   เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม   

  
 

        4  
   

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง จ านวนสองท่านครับ   
  
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ    
  
นางณภารวี เกษมศรี   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอรับรอง 



  
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

คนที่สอง  
   
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ  เรียนประธานสภาฯที่เค ารพกระผมขอเสนอ นายชวลิต พูนนวล เป็น  
สมาชิกสภาฯ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
   
ประธานสภาฯ  ขอผู้ รับรองจ านวนสองท่าน   
    
นายวิราย สงทิพย์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง      
สมาชิกสภาฯ   
     
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอรับรอง    
สมาชิกสภา   
      
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคน

ที่สาม    
     
นายพลนฤทธิ์ ทองรุต  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอ   นายตวรรษชัย 
 สมาชิกสภาฯ อินเสนี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน   
      
นายชวลิต พูนนวล      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง   
สมาชิกสภาฯ     
   
นายสุดใจ สงทิพย์     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง   
สมาชิกสภาฯ  
  
ประธานสภาฯ สรุป คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีจ านวนสามท่าน คือ   
 1.นายวิราย สงทิพย์  
 2.นายชวลิต พูนนวล   
 3.ตวรรษชัย อินเสนี 
 

-  พักรับประทานอาหารเที่ยง -   
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ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกพร้อมครบองค์ประชุม กระผมขอประชุมวาระต่อไป  
 ข้อ  4.2 คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพจ านวนสองคน ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน  
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ .ศ. 
2561   

          ข้อ 12 ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 2 สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสอง 
คน 

     ข้อ 13 มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับตั้งแต่วันออกค าสั่งแต่งตั้ง เชิญ 
สมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการฯ จ านวนสองท่าน เชิญ 

 
  

นายสมภรณ์ สุวรรรนากิจ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายกัมพล สุขเอก 
สมาชิกสภาฯ    
  
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน  
 
นายชวลิต พูนนวล   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ    
 
นางณภารวี เกษมศรี   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันขอรับรอง 
 สมาชิกสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้ นายกัมพล สุขเอก เป็น

คณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอมติที่ประชุม  
  
 รับรอง       11  เสียง  
มติที่ประชุม ไม่รับรอง     –  เสียง    
   งดออกเสียง 1  เสียง   
  
ประธานสภาฯ  เชิ ญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกัน สุขภาพคนที่สอง  
  



นายพลนฤทธิ์ ทองรุต  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอ นางสาวจริญา แก้ว
ขุนจบ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน  
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นายชวลิต พูนนวล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ    
  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้ นางสาวจริญา แก้วขุนจบ   เป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขอมติที่ประชุม   
    
 รับรอง      11  เสียง   
มติที่ประชุม ไม่รับรอง    –  เสียง    
   งดออกเสียง 1  เสียง   
  
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจ านวนสองท่าน คือ 
 1.นายกัมพล สุขเอก 
 2.นางสาวจริญา แก้วขุนจบ 
  
ประธานสภาฯ 4.3 คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนสามคน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที3่) พ.ศ. 2561 

 ข้อ8 ให้ผู้บริการท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปี 

 ข้อ10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ซึ่งรายละเอียดของระเบียบ
ได้แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้วครับ เชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรจ านวนสามคน 

 
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายวิราย สงทิพย์ 
 สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  



ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน 
 
นายชวลิต พูนนวล  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ  
 
นางณภารวี เกษมศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้ นายวิราย สงทิพย์  เป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผมขอมติที่ประชุม   
    
 รับรอง       11 เสียง   
มติที่ประชุม    ไม่รับรอง     – เสียง    
   งดออกเสียง 1 เสียง    
 
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นคนที่สอง  
  
นายวิรัตน์ ทองเจริญ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอ นายพลนฤทธิ์ ทองรุต  
สมาชิกสภาฯ  
  
ประธานสภาฯ  ผมขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน  
  
นายสุดใจ สงทิพย์   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอรับรอง  
สมาชิกสภาฯ 
  
นางสาวจริญา แก้วขุนจบ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอรับรอง 
 สมาชิกสภาฯ 
 



ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้ นายพลน ฤทธิ์ ทองรุต เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผมขอมติที่ประชุม    

     
 รับรอง       11 เสียง    
มติที่ประชุม ไม่รับรอง     – เสียง      
    งดออกเสียง 1 เสียง   
 
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นคนที่สาม 
 
นายพลนฤทธิ์ ทองรุต  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายวิรัตน์ ทองเจริญ  
สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน 
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นายสุดใจ สงทิพย์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ  
 
นายตวรรษชัย อินเสนี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้ นายวิรัตน์ ทองเจริญ เป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผมขอมติที่ประชุม   
    
 รับรอง      11 เสียง   
มติที่ประชุม  ไม่รับรอง   – เสียง    
   งดออกเสียง 1 เสียง    
 
ประธานสภาฯ  สรุปครับ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจ านวนสามคน 
 1.นายวิราย สงทิพย์ 



 2.นายพลนฤทธิ์ ทองรุต 
 3.นายวิรัตน์ ทองเจริญ 
 
ประธานสภาฯ 4.4 คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตาม และ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนสามคน ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ( 1) 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีมีอ านาจหน้าที่ ตามข้อ 29 ซึ่งรายละเอียดของระเบียบได้แจกให้
ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้วครับ เชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
เป็นคณะกรรมการฯจ านวนสามคน 

 
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายวิราย สงทิพย์ 
สมาชิกสภาฯ    
  
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน  
 
นายชวลิต พูนนวล   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง  
สมาชิกสภาฯ     
 
นางณภารวี เกษมศรี   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ 
    
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้ นายวิราย สงทิพย์ เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผมขอมติที่ประชุม  
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 รับรอง      11   เสียง  
มติที่ประชุม ไม่รับรอง     –  เสียง    
   งดออกเสียง 1   เสียง   
  
ประธานสภาฯ  เชิ ญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่สอง  
  
นายวิราย สงทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายสมภรณ์  
สมาชิกสภาฯ สุวรรณนากิจ 



  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน  
  
นายชวลิต พูนนวล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ  
  
นางณภารวี เกษมศรี   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้นายสมภรณ์   สุวรรณนากิจ เป็น

กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สองผมขอมติที่ประชุม
  

 
รับรอง      11   เสียง  

มติที่ประชุม ไม่รับรอง     –  เสียง    
   งดออกเสียง 1   เสียง   
 
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม 
 
นายสุดใจ  สงทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพกระผมขอเสนอ นางสาวจริญา แก้ว 
สมาชิกสภาฯ ขุนจบ 
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน  
 
นายพลนฤทธิ์  ทองรุต  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพกระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ 
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นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ    
 



ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรให้ นางสาวจริญา   แก้วขุนจบ  เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม ผมขอมติที่
ประชุม 

 
 รับรอง      11   เสียง  

มติที่ประชุม ไม่รับรอง     –  เสียง    
   งดออกเสียง 1   เสียง   
 
ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 4  ก็ลุล่วงไปด้วยดี  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอ

ประธานสภาฯท่านใดจะเสนอประธานสภาฯ   เพื่อผ่านไปยังบริหาร เชิญ 
 
นายวิราย   สงทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ผมขอเสนอท่านประธานสภาฯ 
 สมาชิกสภาฯ เพ่ือฝากไปยังบริหาร  มีอยู่ 2 เรื่องคือ   

1. ได้มีพ่ีน้องประชาชนใน หมู่ที่ 4  ร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ าท่วม  ซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อนบริเวณใกล้กับ  ร.ร. ชะรัดชนูปถัมภ์  ว่าจะมีมาตาการ
แก้ไขอย่างไร 

2. เรื่องทางแยกของถนนทุกหมู่บ้าน  ขอไฟฟ้าแสงสว่างตามสามแยกทุกๆ หมู่
ด้วย   ถ้าเป็นไปได้ยิ่งเร็วยิ่งดี 

 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ 

 
นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ผมมีความรู้สึกว่าคณะบริหารชุดนี้  
สมาชิกสภาฯ จะท าให้เทศบาลสมหวังของเราพัฒนาไปได้ด้วยดี  ทุกๆ เรื่องประชาชนจะ

ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ 
 
นายชวลิต   พูนนวล  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  เนื่องจากการลงพ้ืนที่ของผม  มีพ่ี 
สมาชิกสภาฯ น้องประชาชน   ได้รับความเดือดร้อนทางแยกทางทิศใต้ของเทศบาล ผม

เห็นสมควรจัดให้มีไฟกระพริบบอกทางร่วมแยกเว้นระยะอย่างน้อย  50  เมตร 
ก่อนจะถึงทางแยกเพราะจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย  กระผมขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ  
ส่วนเรื่องท่ี 2  ในฤดูฝนน้ าที่ไหลผ่านถนนทางทิศใต้ของเทศบาล ปัญหากระทบ
ชาวบ้าน 2-3 ครัวเรือนที่เห็นได้ชัด อยากให้มีทางระบายน้ า ผมขอเสนอท่าน
ประธานฝากถึงฝ่ายบริหารเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
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ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ 
 
นายตวรรษชัย  อินเสนี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  จากการแถลงนโยบายของท่าน 
สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ  ทุกข้อผมเห็นด้วยและอยากให้ท่านนายกช่วยดูแล

ประสานงานเรื่องความต้องการของชาวบ้าน เช่นไฟฟ้า  และประปาและผมขอ
เพ่ิมอีกนิดทางแยกอยากให้มีกระจกโค้ง ที่มีมุมมองอีกทาง   เพื่อความ
ปลอดภัยส่วนหมู่ที่ 2  มีเรื่องเร่งด่วนคือน้ าประปาใช้ไม่เพียงพอ  อยากจะขอ
ความกรุณา ฝ่ายบริหาร 
แก้ไขปัญหา    

 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี  ขอเชิญ

ท่านนายกชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ 
     
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาฯ  ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ 

ก านันต าบลสมหวังที่เคารพ   ซึ่งในเรื่องวาระอ่ืนๆ   ผมจะพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน   หลายๆ ด้าน  วางแนวนโยบายทั้ง 7 ด้าน  ตามท่ีแถลง
ให้ทุกท่านทราบ   แต่ในเรื่องนโยบายเร่งด่วน  เช่นการจัดซื้อรถกู้ภัย หรือรถ
ฉุกเฉิน ทางเทศบาลต าบลสมหวังขาดการบริหารงานเพราะขาดอุปกรณ์ในการ
ท างาน   ความพร้อมของรถ 1669  ต่อไป 

  ผมจะมีการประชุม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อส่งเจ้าหน้าที่อบรมให้
ความรู้และจัดซื้อรถกู้ชีพ เพื่อช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ผมขอแจ้งที่ประชุมให้
รับทราบและเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนที่เสนอท่านประธานผ่าน
มายังบริหารส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเก่ียวกับกองช่าง  ผมได้แต่งตั้งให้นายจิรพงศ์  
สงแสง  เพ่ือประสานงานไปยังผู้อ านวยการกองช่าง เพ่ือจะสั่งไปยังผู้ปฏิบัติ ใน
เรื่องของน้ าท่วม เราจะมีการประชุมอีกครั้ง ว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร  
รวมทั้งเรื่องน้ าประปาในหมู่ที่ 2  ด้วย  ส่วนเรื่องท่อระบายน้ าถ้าใช้งบประมาณ
จ านวนมาก เราจะต้องใช้งบประมาณจากข้างนอก แต่ถ้างบประมาณไม่มาก 
เราจะบรรจุเข้าในแผนพัฒนา  เพื่อจะได้จัดท าในเทศบัญญัติ  วันนี้ในส่วนของ
ผู้บริหารขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และเชื่อม่ันในฝ่ายบริหารว่ามีความ
ตั้งใจจริงในการพัฒนา ผมขอขอบคุณ 

 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการมีเรื่องใดชี้แจงบ้าง เชิญ 
 



นายบ ารุง  หนูอักษร   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอชี้แจงเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ที่ใดมี
    สายเมนของเทศบาลก็สามารถจัดท าได้ตามความต้องการ  แต่กรณีท่ีไม่มี
    สายเมน  เจ้าของบ้านที่ต้องการติดตั้งจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าเองอยาก
    จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
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ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ 
 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมขออธิบาย เรื่องของงานฝ่ายกอง

การศึกษา ผมได้มอบหมายให้ นางนิตยา  ศรีเพชร  รองนายกคนที่  2  
รับผิดชอบ  ส่วนงานกองคลังและส านักงานปลัดจะมีผม เลขาฯ และที่ปรึกษา 
ในการบริหารงาน  ผมขอขอบคุณท่านก านันต าบลสมหวัง และผู้มีเกียรติที่เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้   ในการบริหารงานต่อไปเราจะมีการร่วมมือกันระหว่าง
ท้องที่ และท้องถิ่นในการท างานร่วมกัน  ผมขอขอบคุณ 

 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านอื่นมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   หากไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลสมหวังทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และก็ถือว่าได้
ประชุมครบทุกวาระตามที่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ 

  ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประจ าปี  2564   ก็ได้ผ่านไปด้วยดีตามวาระการประชุม และผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา 
ส าหรับวันนี้ผมขอปิดประชุม   
 
ปิดประชุม  เวลา  14.00   น. 
 

 

ลงชื่อ       กัมพล  สุขเอก ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                      (นายกัมพล  สุขเอก) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสมหวัง 
 
    ลงชื่อ        วิราย   สงทิพย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายวิราย   สงทิพย์)      
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

ลงชื่อ        ชวลิต   พูนนวล ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



     (นายชวลิต   พูนนวล)      
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

ลงชื่อ      ตวรรษชัย  อินเสนี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายตวรรษชัย  อินเสนี)      
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    

ลงชื่อ    สุชาติ  บุญแสง ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                     (นายสุชาติ  บุญแสง) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลสมหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


