
  
  

 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 
………………………………. 

 
             ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสนได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่ 6  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
และสภาเทศบาลตำบลบางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่ 13  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64   
                                                                          
                                                                            
 

         (นายอภิรัช พรมนีรัตน์) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน                                                                                                                                                                                                       

 
 

                         
 
 



                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันพฤหสับดีที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๑0.0๐ น. 
 
 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     

 
 

 
 
 

งานกิจการสภา 
สำนักปลัดเทศบาล 

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๙ ๑๐๐๓ 
โทรสาร ๐ ๗๗๕๙ ๑๐๐๓ ต่อ ๑๐๗ 
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เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น. 
เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนมาประชุม 

ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสนจึงให้สัญญาณเรยีกสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 

นายจันทร์พงษ์ พรมวิรัตน ์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสนไดน้ำไหว้พระและดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตาม
ระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เรียน สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา 
ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรแีละเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภา 
    ในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1   

ประจำปี พ.ศ. 2564  ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน 
เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามญั สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 
ให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเลขานุการสภาฯ   

นายจันทร์พงษ์ พรมวิรัตน ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบางสนได้มีมติใน

คราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2564 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564  สมัยแรก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 
5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน นั้น      

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
บางสน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 5 เดือนพฤษภาคมถึง
วันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ลงนามโดย นายอภิรัช พรมนีรัตน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่องเรียกประชุม  
ประธานสภาฯ  เทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สมาชิกสภาฯ  

ได้รับทราบแล้ว ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ครั้งแรก 
                         เม่ือวันที่  3 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ีผ่านมา)  

นายอภิรชั พรมนีรัตน์  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่ง 
ประธานสภาฯ ได้จัดส่งให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ ตำบลบางสน ครั้งแรก 

ที่ประชุม   -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เรื่องการแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าทีข่องนายกเทศมนตรีตำบลบางสน  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายจันทร์พงษ์  พรมวิรัตน์  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี14) พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ         2562  มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้รับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล 

เรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มี
การลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรณี
ที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา
เทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้า
ไป จะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดำเนินการ
ไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธาน 
สภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการ
ลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาลการประชุมเพ่ือแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรี ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำ 
นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย  หาก
นายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง
ให้นายกเทศมนตรีจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายใน
เจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีดำเนินการแถลงนโยบาย เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอำนาจ  ทองหญีต  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางสนและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ  บางสนที่เคารพ ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มาตราที่ ๔๘ ทศ กำหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธาน 
สภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดย
ไม่มีการลงมติ ทั้งนี้การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบ นั้น 

/กระผม... 
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                 กระผม นายอำนาจ ทองหญีต นายกเทศมนตรีตำบลบางสน อำเภอปะทวิ 
จังหวัดชุมพร ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประกาศ
ให้กระผม นายอำนาจ ทองหญีต   เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบล
บางสน เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราที่ ๔๘ ทศ ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน
และพัฒนาเทศบาลตำบลบางสน สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
เพ่ือดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
โดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นหลักใน
การกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทัง้ 
ความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ทางเทศบาลฯได้
ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

                   ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนด
แนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางสน  ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เทศบาลตำบลบางสน เป็นเมืองแห่งความสุขสำหรับ
การอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
แหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง และการประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กระผม นายอำนาจ ทองหญีต นายกเทศมนตรีตำบลบางสน ขอแนะนำคณะผู้บริหาร 
ดังนี้ 

                    ๑.นายพรชัย  แก้วกำเนิด           ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 
                    ๒.นางรจนา  โพธิสุวรรณ        ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 
                    ๓.นายนันทชัย  อามานนท์          ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี 
                   ๔.นายวิชัย  บรรพต                  ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบล

บางสน สามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหาร
จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๘ ด้าน คือ 

         ๑.นโยบายเร่งด่วน 
         ๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
         ๓.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ๔.นโยบายด้านสังคม 
         ๕.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

/6.นโยบาย... 
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         ๖.นโยบายด้านการศึกษา 
         ๗.นโยบายด้านศาสนา และ วัฒนธรรม 
         ๘.นโยบายด้านบริหาร 

โดยมีแนวทางในการพฒันาตามนโยบายแตล่ะด้าน ดังนี้ 
๑. นโยบายเร่งด่วน 

       ๑.๑ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยและ 
โรคติดต่อ อาทิเช่น   Covid – ๑๙  

       ๑.๒ สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อเทศบาลตำบลบางสน 
โดยการทำให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ทีจ่ะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในตำบลด้วยความโปร่งใส 
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

       ๒.๑ ส่งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
หัว รัชกาลที่ ๙ 

     ๒.๒ ส่งเสริมอาชีพเกษตรยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
      ๒.๓ ส่งเสริมการทำอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลทั้งในด้านเงินทุน

และวิชาการ 
      ๒.๔ จัดสร้าง ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการประกอบอาชีพให้

พอเพียง  และมีคุณภาพ เช่น ถนน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น 
     ๒.๕ ส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานทั้งในองค์กรภาครัฐ และครัวเรือน   
 ๒.๖ เสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน                        

๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ๓.๑ สร้างปรับปรุงถนน ให้พอเพียงและมีคุณภาพในการสัญจร และขนส่งผลผลิต ทาง

การเกษตร 
      ๓.๒ ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือน รวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าตามสถานที่สาธารณะ 
     ๓.๓ สร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ เพ่ืออุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร โดยการขุดสระน้ำ 

บ่อน้ำตื้น และระบบประปา 
     ๓.๔ สร้างปรับปรุง อาคารและสถานที่ สาธารณะให้พอเพียง และมีคุณภาพ                

๔. นโยบายด้านสังคม  
      ๔.๑ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลและผู้มาเยีย่มเยือน

โดยการประสานงานกับทางตำรวจ อปพร. เป็นต้น 
     ๔.๒ จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย และมีความปลอดภัย 
     ๔.๓ ต่อต้านยาเสพติด โดยการรณรงค์ในเรื่องของโทษและภัยของยาเสพติด  จัดการ

กีฬาเพ่ือให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 
     ๔.๔เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง สดใสร่าเริงโดยการร่วมมือและประสาน 

งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ โรงเรียน                                             
๕. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

        ๕.๑จัดภูมทิัศน์ของตำบล สถานที่อยู่อาศัยสถานที่สาธารณะให้น่าอยู่อาศัยและน่าใช้งาน 
        ๕.๒ กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลโดยปรับปรุงงานบริการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

/5.3 รักษา... 
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      ๕.๓ รักษาดูแล ปรับปรุงที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติของตำบล 
      ๕.๔ สร้างความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะ 

๖. นโยบายด้านการศึกษา 
       ๖.๑ สนับสนุน การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล 
       ๖.๒ การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล 
       ๖.๓ ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน 

๗. นโยบายด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
       ๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนา 
       ๗.๒ รักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
      ๗.๓สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ตลอด ไป 
  ๘. นโยบายด้านบริหาร 
      ๘.๑ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      ๘.๒ การบริหารโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
      ๘.๓ การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมกัน 
      ๘.๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานของตำบล 
      ๘.๕ ประสานงานและสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ในตำบลให้มีบทบาทมากขึ้น 
      ๘.๖ สร้างเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ใน เทศบาลตำบลบางสน และประชา 

ชนในตำบล 
                 นี่คือโยบายหลักที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและขอความร่วมมือ 

จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน โปรดช่วยให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของ
กระผม และคณะผู้บริหาร ในระยะเวลา 4 ปี นับจากนี้ด้วย และกระผมพร้อมที่จะน้อม
รับคำแนะนำ คำเสนอแนะ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพ่ือให้เทศบาล         
ตำบลบางสนของพวกเราทุกคน เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวไปสู่เทศบาล
เมืองในอนาคตอันใกล้นี้ขอขอบคุณทุกท่านครับ 

 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรอืเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ประการใดครับ 
ประธานสภาฯ 

 ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

/นายจันทร์พงษ.์..   
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นายจันทร์พงษ์  พรมวิรัตน์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 103  คณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นมี  2 ประเภท คือ  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้ เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการ
วิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

  ข้อ 104 กำหนดว่า”คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่กระทำการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น” 

  ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ103 และ104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(2) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(3) คณะกรรมการอืน่ๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขอ ๑๐๖ กรรมการสภาทองถิ่นพนจากหนาที่เมื่อ 
 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่น 
 (๒) ตาย 
 (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นของผูนั้นสิ้นสุดลง  
 (๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นข้ึนใหม หรืองานที่ไดรับมอบหมายเสร็จ 
      สิ้นลง 
 (๕) สภาทองถิ่นมีมติใหพนจากหนาที ่
ขอ ๑๐๗ ภายใตบ้ังคบัขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิน่ให้สมาชิก  

สภาท้องถิน่หรือผูบริหารทองถิน่เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเ้ป็น 
สมาชิกแล้วแตกรณ ี

ในกรณีทีส่มาชิกสภาทองถิน่เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมน้อย 
กวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรองการเสนอชื่อใหเสนอ
ไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ 
๑๒ มาใชบังคบัโดยอนโุลม 

/ที่ประชุม...   
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ที่ประชุม  -รับทราบ-        

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน เสนอจำนวนกรรมการและเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ บุคคลที่เห็นสมควรได้รับการได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาล

ตำบลบางสน  

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ  ขอเสนอกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลบางสน จำนวน  3 คน ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ                 1. นายพงษกร  เรืองหิรัญ 

2. นายสุทนิ  อินทะเสม 
  3. นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นางเดือนเพ็ญ  มากนาศักด์ิ     ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายเสน่ห์ วิสัยจร  ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์          ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีใคร 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่   นายณรงค์

วิทย์  ตรีเทพ เสนอมา 

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

นายอภิรัช พรมนีรัตน์     ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  (จัดทำแผนพัฒนา) จำนวน 3 ท่านครบั  

นายเสน่ห์  วิสัยจร  เสนอ    1. นายอนุศักดิ์  อามานนท์ 
สมาชิกสภาฯ    2. นายวันชาติ   อินทะเสม 
   3. นางโสภา     ตรีเทพ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายพงศกร  เรืองหิรัญ      ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายฐิติโชติ อินทะเสม  ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์          ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมือ่ไม่มี 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่นายเสน่ห์  วิสัยจร 

เสนอมา 
/ที่ประชุม...   
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ที่ประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์    ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ  แผนพัฒนาท้องถิน่ จำนวน 3 ท่านครบั  

นายสุทิน อินทะเสม  เสนอ    1. นายฐิติโชติ อินทะเสม 
สมาชิกสภาฯ    2. นางเดือนเพ็ญ มากนาสัก 
   3. นายเสน่ห์  วิสัยจร 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยครบั 
ประธานสภาฯ 

นายพงศกร  เรืองหิรัญ      ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายวันชาติ อินทะเสม  ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นายอภิรัช พรมนรีัตน์           ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่นายสุทิน อินทะเสม 

เสนอมา 

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

นายอภิรัช พรมนีรัตน์     ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ประธานสภาฯ  หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางสน จำนวน 2 ท่านครบั  

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ  เสนอ    1. นางโสภา  ตรีเทพ 
สมาชิกสภาฯ    2. นางเดือนเพ็ญ  มากนาสัก 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเสน่ห์  วิสัยจร      ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายฐิติโชติ อินทะเสม  ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์            ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี  
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่ นายณรงค์วิทย์     

ตรีเทพ เสนอมา 

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

/ระเบียบ...   
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ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายอภิรัช พรมนีรัตน์          ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญครบั                                 

นายพงศกร เรืองหิรัญ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายพงศกร  เรืองหิรัญ สมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ  เขต 1 ขอเสนอ มีไม่ก่ีเรื่องครับ  อยากทราบว่า ตอนนี้กองคลังยังมีเงินอยู่มั้ย มีน้อยหรือ

มากครับ แค่สอบถามเฉยๆ แล้วก็เรื่องเร่งด่วน ฝากไปถึงผู้บริหาร แล้วก็สมาชิกทุกท่าน
นะครับ เรื่องเร่งด่วนตอนนี้ก็คือ เรื่องน้ำประปา การเก็บค่าน้ำ เพราะว่าตอนนี้การเก็บ
ค่าน้ำเป็นภาระของเทศบาล ถ้าเป็นไปได้นะครับ ต้องคุยนอกรอบอีกทีหนึ่ง เพราะ
รายละเอียดมันเยอะ  อยากให้มีกฎกติกาให้ชาวบ้านให้เด็ดขาดอีกทีหนึ่ง เพราะตอนนี้ 
สตง.ลงตลอดเรื่องค่าน้ำ ส่วนในเรื่องของการทำงาน อยากให้มีพนักงานเพิ่มขึ้น อยากให้
เปิดกองสาธารณสุข กองป้องกันฯ เพราะว่าพนักงานมีน้อย เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน ตอนนี้ก็
เรียกใช้สมาชิกสภาฯ เป็นอันดับแรกเพราะพนักงานมีน้อย เรื่องต่อมาอยากให้ขุดลอก
คลองท่าโบสถ์ จนถึงทางก่อนถึงบ้านท่านรองครับ และประตูน้ำมันก็พังไปแล้ว จะ
ดำเนินเรื่องต่อด้วย เพราะว่าปีที่แล้วน้ำท่วมพังหมดแล้ว และเรื่องสายไฟฟ้า ซอย 2 
ตรงนั้นน่าจะเป็นซอยอาชา เพราะว่าตรงนั้นไม่มีไฟฟ้า อยากให้ดำเนินการนิดนึง ถ้าได้ก็
โอเคครับ ชาวบ้านจะได้มีไฟฟ้าใช้  

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาฯ บางสน และท่านสมาชิกทุกท่าน ผมมีเรื่องรบกวนทีมบริหาร 2 – 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 

ถนนสายบ้านคอกม้า - เนินสำลี  โซนหน้าบ้านรองเถื่อน จนถึงหน้าบ้านนายทวี ตรีเทพ 
ผิวถนนเสียหายเยอะมาก รบกวนผู้บริหารช่วยแก้ไขด่วนครับ ข้อที่ 2 ต้นไม้แห้งตรง
ถนนขึ้นช่องตาเหนาะ หน้าบ้านคุณสุดาพร วันนั้นล้มลงมาแต่ไม่ได้ทับใครครับ เหลืออีก
ท่อน ยังอีกท่อนหนึ่งครับ ช่วยให้พนักงานจัดการด้วยครับ เรื่องที่ 3 ประปาภูเขาบ้าน
คอกม้า สร้างมาเกือบ 20 ปีแล้วครับ น้ำในช่วงฤดูร้อน จะมีกลิ่นมีสี อยากให้มีการขุด
ลอกสระ จะได้ช่วยคลี่คลายปัญหาให้ชาวบ้านครับ โดนด่าประจำครับผม และเรื่องหมู่ที่ 
8 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านคุณพิศาล  อินทะเสม ครับ ไม่แน่ใจชื่อซอยครับ สำหรับผมก็มี
เรื่องเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางเดือนเพ็ญ มากนาสัก  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเพ่ือนๆ สมาชิกทุก 
สมาชิกสภาฯ คน ดิฉันนางเดือนเพ็ญ มากนาสัก สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2  มีเรื่องร้องเรียนจาก

ชาวบ้าน สอบถามว่าถังขยะที่ได้ขอไว้จากคณะผู้บริหารชุดที่แล้ว จะได้เมื่อไหร่ และ
พนักงานเก็บขยะมีการเก็บแบบไหน เวลาทำงานถึงเวลาเท่าไหร่  ชาวบ้านกระทู้มานะ
ค่ะ แล้วก็เรื่องที่ 2 เรื่องมาตรน้ำที่รั่ว บ้านนายวันชัย คงสุวรรณ  บ้านผู้ช่วยดำค่ะ ขอให้
พนักงานจดมาตรน้ำไปดูด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
/นายเสน่ห์...   

 






