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เริ่มประชุมเวลา เมื่อถึงเวลา 09.30  น.เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาเทศบาลต าบล
บางนอน ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาง
นอน มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน  จึงได้เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนอน เข้าประจ าที่นั่งในห้องประชุม และน าเรียน 
นายอดุล สุขแดง  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอนในที่ประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นางกาญจนี ยศธ ารง  - บัดนี้ ถึงก าหนดเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ สมัย 
(เลขานุการสภาเทศบาล)  ที ่1  ครั้งที่ 1 /2564 แล้ว ขอเรียนเชิญ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา 
    พระรัตนตรัยค่ะ 
นายอดุล สุขแดง   - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
(ประธานสภาเทศบาล ) 
นางกาญจนี ยศธ ารง  - เรียนเชิญ ประธานสภา ฯ ได้กล่าวเปิดประชุมค่ะ 
 (เลขานุการสภาเทศบาล)  
นายอดุล สุขแดง กราบสวัสดี สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านนายก ท่านรองนายก 
(ประธานสภาเทศบาล) ท่านเลขา ท่านที่ปรึกษา ข้าราชการทุกท่าน เทศบาลต าบลบางนอนนัด

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  1 ครั้ งที่  1/2564 ในอังคารที่  11 
พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบาง
นอน ณ บัดนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายอดุล สุขแดง 1.1 เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางนอน 
(ประธานสภาเทศบาล) -ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบาง
 นอนได้ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางนอน 
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 
 ธันวาคม 2563 ขึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเพ่ือทราบต่อไป 

 1.2 เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) เพิ่มเติม 
 ฉบับที่ 4 
 - เทศบาลต าบลบางนอนได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ซึ่งได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 
 1 ตุลาคม 2563เสร็จเรียบร้อยจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเพ่ือทราบ
 ต่อไป หากท่านสมาชิกสภา ต้องการทราบรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้นะครับ 
 1.3 การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่
 ปรึกษานายกเทศมนตรีเอกสารได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาแล้วครับ 
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 1.4 การก าหนดสมัยประชุมสภา 
 -การก าหนดสมัยประชุม สภาเทศบาลต าบลบางนอน ได้มีมติเห็นชอบไป
 แล้วเมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลต าบลครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  
 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้นะครับ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน ครั้งแรก เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2564 
นายอดุล สุขแดง ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภาครับ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล ) ขอแจ้งระหว่างที่ท่านตรวจรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข

รายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
  มติที่ปะชุม มติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนครั้ง

แรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2564 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบางนอน 
นายอดุล สุขแดง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14)  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ.2562 มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้

ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผยโดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วยและ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)หมวด 10   การ
แถลงนโยบาย  
ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 
เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 
ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน
และคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการ
บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส าเร็จตามนโยบาย ใน
การนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและ
วิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ 
๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อ
คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือ
คัดค้านทีละคนเป็นล าดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
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ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น า
ความในหมวด ๕ มาใช้บังคัดโดยอนุโลม 
ซึ่งในวันนี้ นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน ได้จัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์
อักษร แจกให้ท่านสมาชิกสภาเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญนายชลา  มีมะแม 
นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลบางนอน ขอเชิญ
ครับ 

นายชลา  มีมะแม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอนที่เคารพ และสมาชิกสภา 
(นายกเทศมนตรีฯ) เทศบาลต าบลบางนอน   ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านตามที่ได้มีการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางนอนโดยตรงจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2564 และผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บางนอน ให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางนอนนั้น ผม
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต และ
พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือที่จะน ามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปบัดนี้  เมื่อประชาชนให้ โอกาสมอบความไว้วางใจ 
ฉันทานุมัติให้ผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลต าบลบางนอนในครั้งนี้ ผมขอ
ปวารณาตัวว่า จะอุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลต าบลบาง
นอนเป็นที่ตั้ง และเพ่ือมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้ โดยจะด าเนินการพัฒนา
ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบางนอนที่ว่า “ชุมชนน่าอยู่ ประชาร่วม
ใจ ธรรมาภิบาลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล” และสร้างเทศบาลต าบลบาง
นอนให้เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย 
และตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยยึดแนวคิดหลักในการ
บริหารโครงการกิจกรรมตามนโยบายที่สร้างความสามัคคีและการอยู่ดีมีสุข
ของพ่ีน้องประชาชน และมีนโยบายที่จะด าเนินงานตามนโยบายที่ได้ก าหนด
ไว้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลบางนอน ดังที่จะ
แถลงให้ท่านทราบดังนี้ 

  1. นโยบายด้านการศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มอายุของประชากรในเขตเทศบาลต าบล
บางนอน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนดังค ากล่าว 
“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งเสริมให้คนและ
สังคมในเขตเทศบาลต าบลบางนอนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทาง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มที่ โดยให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและให้ประชาชนมีศักยภาพทางสังคม พัฒนาจากภาระ
ให้เป็นโอกาส เป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมและสานต่อนโยบายการจัดการซ่อมแซม ปรับปรุงและ
สร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
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และผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลบางนอน การให้การสงเคราะห์และจัด
สวัสดิการแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพ้ืนที่ ตลอดจน ให้มีการผลิตและ
จ าหน่ายอาหารให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีความสะอาดปลอดภัย ราคา
ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยการตรวจสอบขอความร่วมมือและใช้
มาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะด าเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการค้า การ
ลงทุนการส่งเสริม-การท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่
ประชาชน ท าให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

  3. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จะ
ด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลบางนอน โดยความร่วมมือจากประชาชนทุก
ครัวเรือน ได้พัฒนาจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านตนเองให้ “น่าอยู่น่ามอง” 
ตลอดจนป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน 
ให้ปลอดภัยจากมลพิษ เพ่ือให้เทศบาลต าบลบางนอนเป็นเมืองสะอาด น่า
อยู่อย่างยั่งยืน 

  4. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการจัดระบบผัง
เมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม ปรับปรุง
ถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน จัดระบบระบายน้ า ให้มี
ประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ า ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมชุมชน ด าเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบการจราจรและขนส่ง 
ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน 
ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคระบาดเชิงรุกในชุมชน 
โรงเรียน อย่างทั่วถึง ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทุกแหล่ง
ชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้
เส้นทางสัญจร ไป-มา 

  5. นโยบายด้านการเมืองการบริหารจัดการ การบริหารงานของท้องถิ่นยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ วัดผลประเมินผลได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านต่างๆเช่นข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการ
ฝึกอบรมการศึกษาดูงานและการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า 
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  นโยบายการพัฒนา ที่ได้น าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน ได้รับทราบนั้น เมื่อได้ด าเนินการ
ตามท่ีวางไว้แล้ว สิ่งที่พ่ึงประสงค์และจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผม
บริหารงานนั้นก็คือ 

  1. เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และจิตส านึก
สาธารณะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คิดเป็นท าเป็นมีศักดิ์ศรี ไม่รอการรับ
บริการจากเทศบาลฝ่ายเดียว แต่จะมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง 

  2. ประชาชนในพื้นท่ีจะมีงานท า มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีฐานะความเป็นอยู่ที่
มั่นคง 

  3. เทศบาลต าบลบางนอน จะร่มรื่นสวยงาม ปราศจากมลพิษใดๆ ถนนทุก
สายสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวนสาธารณะต้องมีไว้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอ มีความร่มรื่น เขียวขจีตลอดเวลา เพ่ือให้เทศบาลต าบลบาง
นอนเป็นเมืองน่าอยู่ 

  4. ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ด้านสาธารณสุข ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงกัน มีความสะดวก
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  5. เทศบาลต าบลบางนอน จะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบางนอน การบริหารงานต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติและบริหารงาน เพ่ือประชาชนจะได้รับบริการที่ รวดเร็วขึ้น            
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้น้อยลง พนักงานเทศบาลต าบลบางนอนจะต้อง
ปรับตัวเอง และมีการพัฒนาอยู่เสมอ พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 

  แต่การที่จะท าให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัย
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
พนักงานเทศบาลต าบลบางนอน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางนอนทุก
ท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลต าบลบางนอนต่อไป 

 ท่านประธานที่เคารพ ครับ 
  หลังจากท่ีกระผมได้แถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตใช้เวลาใน

ระเบียบวาระนี้เพ่ือขอจัดโครงสร้างการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ของคณะผู้บริหาร  โดยแต่ งตั้ งคณะผู้บริหาร ที่ ประกอบด้วยรอง
นายกเทศมนตรีสองท่าน เลขานุการนายกเทศมนตรีหนึ่งท่าน และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีอีกหนึ่งท่าน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 อัฏฐ(ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ . 
2562) ความว่านายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่
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สมาชิกในสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล
ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  (1) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
  (2) เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
  (3) เทศบาลนครให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน 
 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้
แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้
จ านวนรวมกันไม่เกินสามคน ในกรณีเทศบาลนคร ให้แต่งตั้งได้จ านวน
รวมกันไม่เกินห้าคน 

  ดั งนั้ นกระผม ได้ แต่ ง ตั้ ง ร อ งนายก เทศมนตรี  เ ลขานุ ก า รนายก
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในการ
บริหารราชการของเทศบาลตามที่นายก มอบหมายตามมาตรา 48 อัฏฐ 
(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  1. นายจิตติ  เลิศศักดิ์วานิช  ด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
  2. นายบุญเลิศ  อินทร์จันทร์  ด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
  3. นายธนวัฒน์  เหล่าสุทธิวงส์  ด า ร ง ต า แ ห น่ ง เ ล ข า นุ ก า ร

นายกเทศมนตรี 
  4. นางอรุณรัตน์  ใสสุข   ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เทศบาลต าบลบางนอน ทุก

ท่านด้วยครับ กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ 
นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอข้อซักถามหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญได้เลย 
(ประธานสภาเทศบาล) ครับ   ถ้าไม่มีขอไปที่ระเบียบวาระท่ี 4 ต่อนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
นายอดุล  สุขแดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 105 (2) ให้สภา

ท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยวิธีการเลือกตาม
ข้อ107 โดยให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลอ่ืน โดยถ้าสมาชิกเป็นผู้
เสนอชื่อจะต้องมีผู้สมาชิกสภา ฯ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และในการเลือก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะมีกี่คนทั้งนี้
ในการเสนอชื่อไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ขอเชิญสมาชิกสภา 
เสนอครับ  

นายกิตตินันท์  เพ็ชรฉิม  เรียนท่านประธานสภา กระผม นายกิตตินันท์  เพ็ชรฉิม สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภา) เทศบาลขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม  จ านวน 3 คน 

ครับ 
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นายอดุล สุขแดง สมาชิกสภาท่านใด เห็นว่าควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)  จ านวน 3 คน ได้โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

จ านวน 3 คน  
นายอดุล สุขแดง ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน 3 คน 
(ประธานสภาฯ)  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอเชิญครับ 
  ล าดับที่  1 
นายกิตตินันท ์ เพ็ชรฉิม  เรียนท่านประธานสภา ผมนายกิตตินันท์  เพ็ชรฉิมสมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภา)   ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอนางทัศนีย์  จันทน์ดี สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที ่2 เป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ครับ  

นายอดุล สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาฯ)    
นายประทีป คงมีศรี เรียนท่านประธานสภา ผมนายประทีป คงมีศรีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(สมาชิกสภา) บางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอรับรองครับ 
นางสาวธัญชนก สินเจริญ เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวธัญชนก สินเจริญสมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภา) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองค่ะ 
 ล าดับที่  2 

นางทัศนีย์  จันทน์ดี เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางทัศนีย์  จันทน์ดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) บางนอน เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอนางสาวธัญชนก สินเจริญ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 1 เป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ค่ะ 

นายอดุล สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาเทศบาล)   
นายธนะ สุพักดี เรียนท่านประธานสภา ผม นายธนะ สุพักดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาง 
(สมาชิกสภา) นอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองครับ 
นายกิตตินันท ์เพ็ชรฉิม เรียนท่านประธานสภา  ผมนายกิตตินันท ์เพ็ชรฉิม สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภา) เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองครับ 
 ล าดับที่  3 
นายประทีป คงมีศรี เรียนท่านประธานสภา ผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(สมาชิกสภา) บางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอ นางนิธิกานต์  วิรุฬรักษ์สกุล สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ครับ  
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นายอดุล สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายกิตตินันท ์เพ็ชรฉิม เรียนประธานสภา ผมนายกิตตินันท์ เพ็ชรฉิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(สมาชิกสภา) บางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอรับรองครับ 
นางทัศนีย์  จันทน์ดี เรียนประธานสภา ดิฉัน นางทัศนีย์  จันทน์ดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาง 
(สมาชิกสภา) นอน เขตเลือกตั้งที่ 2  ขอรับรองค่ะ 
นายอดุล สุขแดง มีท่านสมาชิกสภาจะเสนอชื่อสมาชิกผู้อื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้ 
(ประธานสภาเทศบาล) เลขานุการสภา ได้สรุปรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมให้

สภาทราบขอเชิญครับ 
นางกาญจนี ยศธ ารง เรียนประธานสภา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีรายชื่อดังนี้ 
(เลขานุการสภา)  1.นางทัศนีย์  จันทน์ดี  สมาชิกสภาเทศบาล  
  2.นางสาวธัญชนก สินเจริญ         สมาชิกสภาเทศบาล  
  3.นางนิธิกานต์  วิรุฬรักษ์สกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
  4.2 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 คน 

 เป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
นายอดุล สุขแดง  ตามท่ี เทศบาลต าบลบางนอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล) ต าบลบางนอนตามค าสั่งเทศบาลต าบลบางนอน ที่ 691 / 2561 ลงวันที่ 

21 สิงหาคม 2561ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 8  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
เดิมมีรายชื่อดังนี้ 

  1. นายประทีป  คงมีศรี       
  2. นางสายพิน  ตันกุล  
  3. นางสาวธัญชนก   สินเจริญ    
 บัดนี้การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางนอน ได้

สิ้นสุดลงตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 
มี น าคม  2564 ท า ให้ สมาชิ กสภา เทศบาลฯสิ้ น สุ ดล ง  ส่ ง ผล ให้
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บ า ง น อน  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหมดวาระลงตามการสิ้นสุดสมาชิกภาพสภาเทศบาล  

 จึงมีความจ าเป็นต้องคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอนแทน
ต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบาง
นอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบางนอน จ านวน 3 คน ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้
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นายอดุล สุขแดง ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน 3 คน 
(ประธานสภาเทศบาล)  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญครับ 
  ล าดับที่  1 
ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์ เรียนท่านประธาน กระผมร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) บางนอน เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอ นายราเชนทร์  สังข์ช่วย สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
นายอดุล สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาเทศบาล)    
นายเกษม  อินทร์ช่วย เรียนท่านประธานสภา กระผมนายนายเกษม  อินทร์ช่วย รองประธาน 
(สมาชิกสภา) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน  เขตเลือกตั้ง ที ่2 ขอรับรองครับ 
นายประทีป คงมีศรี เรียนท่านประธานสภา กระผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองครับ 
  ล าดับที่  2 
นางทัศนีย์  จันทน์ดี เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางทัศนีย์  จันทน์ดี สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอ นายประทีป คงมีศรี  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 1  เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
นายอดุล สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาเทศบาล)    
นางสาวธัญชนก สินเจริญ          เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวธัญชนก สินเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองค่ะ 
ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์             เรียนท่านประธานสภา กระผม ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอรับรองครับ 
 ล าดับที่  3 
นายราเชนทร์  สังข์ช่วย เรียนท่านประธานสภา ผมนายราเชนทร์ สังข์ช่วย สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 2 ขอเสนอ นายอัครชัย  เอกพันธ์พงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

นายอดุล สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาเทศบาล)    
นางทัศนีย์  จันทน์ดี เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางทัศนีย์  จันทน์ดี สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอรับรองค่ะ 
นายประทีป คงมีศรี เรียนท่านประธานสภา ผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) บางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอรับรองครับ 
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นายอดุล สุขแดง มีท่านสมาชิกสภาจะเสนอชื่อสมาชิกผู้อื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้ 
(ประธานสภาเทศบาล)  เลขานุการสภา ได้สรุปรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้สภาทราบ

 ขอเชิญครับ 
นางกาญจนี ยศธ ารง  เรียนประธานสภา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต.บางนอน มีดังนี้ 
(เลขานุการสภา)  1.นายราเชนทร์  สังข์ช่วย     สมาชิกสภาเทศบาล 
  2.นายประทีป  คงมีศรี     สมาชิกสภาเทศบาล  
  3.นายอัครชัย  เอกพันธ์พงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.3 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 คน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายอดุล สุขแดง ตามท่ี เทศบาลต าบลบางนอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
(ประธานสภาเทศบาล) ประเมินผลแผนพัฒนาตามค าสั่งเทศบาลต าบลบางนอน ที่ 1154/ 2563 

ลงวันที่ 1  ธันวาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (1) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนเดิมมีรายชื่อดังนี้ 

    1. นายขรึม   เพชรวัง 
    2. นายนิยม   บุญเซ็ก  
    3. นางสาวชุติมาพร วงษ์หล้า 
 บัดนี้การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางนอน ได้สิ้นสุดลงตามมติคณะรัฐมนตรีที่
ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ท าให้สมาชิกสภา
เทศบาลฯสิ้นสุดลง ส่งผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหมดวาระลงตามการสิ้นสุดสมาชิกภาพสภาเทศบาล 
จึงมีความจ าเป็นต้องคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอนแทน
ต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
เทศบาลต าบลบางนอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน จ านวน 3 คน ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
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นายอดุล สุขแดง ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน 3 คน เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญครับ 
  ล าดับที่  1 
นางสาวธัญชนก สินเจริญ           เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวธัญชนก สินเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอนายกิตตินันท์  เพ็ชรฉิม สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 1 เป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

นายอดุล สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นางนิธิกานต์  วิรุฬรักษ์สกุล เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางนิธิกานต์  วิรุฬรักษ์สกุล สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 1 ขอรับรองค่ะ 
นายประทีป คงมีศรี เรียนท่านประธานสภา กระผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองครับ 
 ล าดับที่  2 
นายประทีป คงมีศรี เรียนท่านประธานสภา กระผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอ นายเกษม อินทร์ช่วย สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

นายอดุล สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์             เรียนท่านประธานสภา กระผม ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอรับรองครับ 
นางทัศนีย์  จันทน์ดี เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางทัศนีย์  จันทน์ดี สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 2 ขอรับรองค่ะ 
 ล าดับที่  3 
 
นายอัครชัย  เอกพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ผมนายอัครชัย  เอกพันธ์พงศ ์สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 2 ขอเสนอ  ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่  2เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

นายอดุล สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายพินิตย์   คงเพ็ชร เรียนท่านประธานสภา กระผมนายนายพินิตย์   คงเพ็ชร สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 2 ขอรับรองครับ 
นายราเชนทร์  สังข์ช่วย เรียนท่านประธานสภา กระผมนายนายราเชนทร์  สังข์ช่วย สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 2 ขอรับรองครับ 
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นายอดุล สุขแดง   มีท่านสมาชิกสภาจะเสนอชื่อสมาชิกผู้อ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้  
(ประธานสภาเทศบาล)  เลขานุการสภา ได้สรุปรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สภาทราบขอเชิญครับ 
นางกาญจนี ยศธ ารง  เรียนประธานสภา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต.บางนอน มีดังนี้
(เลขานุการสภา)   1.นายกิตตินันท ์  เพ็ชรฉิม สมาชิกสภาเทศบาล 
  2.นายเกษม        อินทร์ช่วย สมาชิกสภาเทศบาล 
  3.ร.ต.ต.วิสูตร      บุญญวงศ ์      สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.4 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 คน  
 เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบาง

นอน 
นายอดุล สุขแดง  ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเรื่องนี้ หรือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ 
(ประธานสภาเทศบาล) เกี่ยวกับงานสาธารณสุขได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 
นายชลา  มีมะแม ขอมอบหมายให้นายศรายุทธ  เสือดาว นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ชี้แจง 
(นายกเทศมนตรีเทศบาล)  
นายศรายุทธ  เสือดาว  เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
(นักวิชาการสาธารณสุขฯ) ท่าน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบางนอน ซึ่ งได้

ด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ก าหนด 
โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส านักปลัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบอยู่นั้น 
ตามค าสั่ ง เทศบาลต าบลบางนอนที่  1107/2561 เรื่ อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบางนอน ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2561 ซึ่งด าเนินการตามข้อความข้อ 12 วรรคห้า แห่ง
ประกาศนี้ แล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการตามข้อ 2(4) และ5) แห่งค าสั่ง
ดังกล่าว จ านวน 2 คน คือนางสาวชุติมาพร วงหล้า และนางสายพิน ตันกุล 
ได้พ้นตามความข้อ 14 (7) และต้องด าเนินการสรรหาใหม่ตามแนวทาง
และวิธีการที่ระเบียบก าหนด โดยต้องให้สภาฯ มีมติมอบหมายให้สมาชิก
สภาฯ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการตามประกาศ ก าหนดต่อไป ครับ 

นายอดุล สุขแดง สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีต่อไปขอเชิญ 
(ประธานสภาเทศบาล) สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน 2 คน เป็นคณะกรรมการกองทุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ขอเชิญครับ 
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 ล าดับที่  1 
นายประทีป คงมีศร ี เรียนท่านประธานสภา ผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) บางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอ นางทัศนีย์ จันทน์ดี สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 2 เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบางนอน 

นายอดุล  สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นางสาวธัญชนก สินเจริญ          เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวธัญชนก สินเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองค่ะ 
นายพินิตย์   คงเพ็ชร เรียนท่านประธานสภา ผมนายพินิตย์   คงเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) บางนอน เขตเลือกตั้ง ที ่2 ขอรับรองครับ 
  ล าดับที่  2 
นายธนะ สุพักดี เรียนท่านประธานสภา ผมนายธนะ สุพักดี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) นอน เขตเลือกตั้ง ที่ 1 ขอเสนอ  นางสาวธัญชนก สินเจริญ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่  1 เป็น คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบางนอน 

นายอดุล สุขแดง ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรอง  2  คน) 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นางทัศนีย์  จันทน์ดี เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางทัศนีย์  จันทน์ดี สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้ง ที่ 2 ขอรับรองค่ะ 
นายประทีป คงมีศรี เรียนท่านประธานสภา กระผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต าบลบางนอน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองครับ 
นายอดุล สุขแดง มีท่านสมาชิกสภาจะเสนอชื่อสมาชิกผู้อื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้ 
(ประธานสภาเทศบาล) เลขานุการสภา ได้สรุปรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบางนอนให้สภาทราบขอเชิญครับ 
นางกาญจนี ยศธ ารง เรียนประธานสภา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบาง 
(เลขานุการสภา) มีดังนี ้     
  1.นางทัศนีย์  จันทน์ดี  สมาชิกสภาเทศบาล  
  2.นางสาวธัญชนก สินเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล 
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 4.5 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาเห็นชอบ เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายอดุล สุขแดง  ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเรื่องนี้ หรือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ 
(ประธานสภาเทศบาล) เกี่ยวกับกองการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 
 
นายชลา มีมะแม ขอมอบหมายให้นางวิภา   ธนบัตร  เป็นผู้ชี้แจง 
(นายกเทศมนตรี)   
นางวิภา ธนบัตร เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
(หัวหน้ากองการศึกษาฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภา

เห็นชอบ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง ดิฉันขอเสนออาจารย์จิตติ  พัฒนา อาจารย์โรงเรียน
ชาติเฉลิม  หากที่ประชุมต้องการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาเห็นชอบก็
สามารถเสนอรายชื่อได้ค่ะ  

นายอดุล สุขแดง  สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบตามที่คุณวิภา  ธนบัตร ได้เสนอเกี่ยวกับ 
(ประธานสภาเทศบาล) ผู้ทรงคุณวุฒิ รายคุณจิตติ  พัฒนา อาจารย์โรงเรียนชาติเฉลิม เพ่ือแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โปรดยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ  ขอเชิญ

ครับเมื่อท่านสมาชิกไม่มีเรื่องอ่ืน ๆ  ขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 
 
        

 (นางกาญจนี  ยศธ ารง) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

 

  (นางทัศนีย์  จันทน์ดี)   (น.ส.ธัญชนก  สินเจริญ)   (นางนิธิกานต์  วิรุฬรักษ์สกุล) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



16 
 

    
 

 
 

 
    


