
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1  ประจำปี  2564 

วันอังคาร ที่  1  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.00  น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน(ตึกเขียว) 

อำเภอสุขสำราญ  จังหวดัระนอง 
*************************** 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอนันต์  จันดี ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน อนันต์  จันดี 
๒ นายอับดนล้อ  สาลี รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน อับดนล้อ  สาลี 
๓ นายนพดล  หาญจิตร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน นพดล  หาญจิตร 
4 น.ส.ดวงสุดา  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ดวงสุดา  ถลาง 
5 นายมานิต  วัฒนารถ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน มานิต  วัฒนารถ 
6 น.ส.ไรน๊ะ  สาล ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ไรน๊ะ  สาลี 
7 น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน สุกัญญา  อาจหาญ 
8 นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ก่อละหลี  ถลาง 
9 นายอนุวัฒน์  หีมผอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อนุวัฒน์  หีมผอม 

10 นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
11 นายอิ่มร้น  พินิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อ่ิมร้น  พินิจ 
12 นายเอนก  ห๊ะหรับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เอนก  ห๊ะหรับ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
                 -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายอารีดีน  อินตัน นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน อารีดีน  อินตัน 
2 นายสมเกียรติ  ชิดเอ้ือ รองนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน สมเกียรติ  ชิดเอ้ือ 
3 นายด้าหรี  มาโนชน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ด้าหรี  มาโนชน ์
4 นายพิเชษฐ์  กิจการ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน พิเชษฐ์  กิจการ 
5 นายวิเชียร  ทรศัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกำพวน วิเชียร  ทรศัพย์ 
6 นายภานุวัฒน์  กำพวน ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาลฯ ภานุวัฒน์  กำพวน 
7 นายนิทักษ์  บุญส่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นิทักษ์  บุญส่ง 
8 นายภักดี  แป้นถนอม ผู้อำนวยการกองช่าง ภักดี  แป้นถนอม 
9 นางเหมือนฝัน  ละเอียด นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองศึกษา เหมือนฝัน  ละเอียด 

10 นางกอบกุล  เชาวลิต หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กอบกุล  เชาวลิต 
11 นางพรรณทิพย์  อินตัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พรรณทิพย์  อินตัน 
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เริ่มประชุม 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์   จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

เวลา  09.00  นาฬิกา 
 
   - บัดนี้  ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖4 สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานสภา
เทศบาล กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
   - ผมขอขอบคุณ ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลและผู้มาร่วม
ประชุมทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นเกียรติในการแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน   
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ใน
วันนี้ บัดนี้ตามรายงานของท่านเลขาฯ ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าห้องประชุมครบองค์
ประชุมทุกท่านแล้ว ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 
 
    - ประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวนเรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2564 ตามที่ สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2564 เริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กำหนดระยะเวลา 30 วัน 
ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 
และ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ.2565)  ลงวันที่  7  พฤษภาคม  2564  
นั้น   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  ตามความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 ประกอบข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของ
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  กำหนดในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ 
ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ  ณ  วันที่   17  พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕64  นายอนันต์  จันดี ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
   - เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน เรื ่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖4  ให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้รับทราบแล้ว  ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 

/ระเบียบ 



 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
- ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    เรื่องท่ี 1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน 
ผ.ถ.6/1 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นายอารีดีน  อินตัน ประกาศ ณ วันที่   25  พฤษภาคม 2564  
ซึ่งประกาศฯได้มอบให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว 
    เรื่องท่ี  2  การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลกำพวน  แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกำพวน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว 
 
      -ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนครั้งแรก เมื่อ
วันที่  7  พฤษภาคม  2564  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนชั่วคราว 
      -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสภาเทศบาล
ตำบลกำพวนครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2564  ซึ่งเลขานุการได้
สำเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้วอีกครั้ง   มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ขอเชิญ
ครับ 
     -ถ้าหากว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนครั้งแรก วันที่ 7 พฤษภาคม  2564 ที่ผ่านมา ผมจะขอถาม
มติในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2564  ดังกล่าว โปรดยกมือ
ขึ้นพ้นศรีษะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจนับด้วย 
 
     -สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ลงมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำพวนครั้งแรก เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2564 ดังนี้ 
  เห็นชอบ         11   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       0    เสียง 
  งดออกเสียง      1    เสียง(ประธานสภาฯ) 

     -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน    
ครั้งแรก  วันศุกร์ที่ 7  พฤษภาคม  2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล  
กำพวนชั่วคราว 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 



 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายนพดล หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน 
 
 -สืบเนื่องจากวันที่  28  มีนาคม  2564  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบล
กำพวน  โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนและนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  บัดนี้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีประกาศผลการเลือกตั้งให้ นายอารีดีน  อินตัน  เป็นนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน เมื่อ
วันที่   25  พฤษภาคม  2564  บัดนี้ นายอารีดีน  อินตัน ได้ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแถลง
นโยบายของผู้บริหาร  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

 -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  
มาตรา 48  ทศ กำหนดว่า  “ก่อนที่นายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล   โดยไม่มีการลงมติ   
ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”  
         -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
        ข้อ 123   วรรคสอง    เมื ่อบริหารท้องถิ ่นได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ ่นแล้ว               
ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกันเว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 
       ข้อ 124  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน
ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  ให้สำเร็จผลตามนโยบายในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึง
แผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ   ด้วยก็ได้  
        ข้อ 125  ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถาม หรือ
คัดค้านทีละคนเป็นลำดับไป  หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได ้

       -บัดนี้ได้เวลาแล้ว ผมขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน   ได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลเทศบาลตำบลกำพวน  

       -เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ตามที่
เทศบาลตำบลกำพวน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ได้ประกาศกำหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  
ในวันอาทิตย์ที่  28  มีนาคม  2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนแล้วเมื่อวันที่   25   พฤษภาคม   2564   อาศัยอำนาจ 
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ตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และในวันนี้ประธานสภาเทศบาล
ตำบลกำพวนได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้แถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลแล้วนั้น  กระผม นายอารีดีน  อินตัน  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ขอแถลงนโยบาย
ต่อสภาเทศบาลตำบลกำพวนให้ทราบว่า ในช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีการบริหารเทศบาล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และจะให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาล  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตาม
กฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ กระผมมีนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้านที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่าง
เร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลกำพวน  มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลตำบลกำพวนได้
เจริญพัฒนาอย่างไปอย่างรวดเร็ว มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้น ซึ่ง
กระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชน มีปัญหาที่รอการแก้ ไขและพัฒนาอยู่
มากมาย 
 ดังนั้นในช่วง 4 ปี ต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวนโยบายในการ
พัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้เทศบาลตำบลกำพวน เป็นเมืองแห่งความสุข เมืองแห่งความสุขสำราญ สำหรับการอยู่อาศัย 
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้
มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง
และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลกำพวน 
สามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบาย
ในการบริหารไว้ 7 ด้าน คือ 
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1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
5. นโยบายการพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้านดังนี้ 
๑. นโยบายเร่งด่วน 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของ
ประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
๒. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน  ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยจากมลพิษ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชุมชนให้มีสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชน มี
สถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อส่งเสริม
กีฬาให้กับประชาชน และเยาวชน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ ลด
ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ 
และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ 3Rs ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการ
สังคม ส่งเสริมให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และสื ่อ Social Media  จัดให้มี Wi-Fi ชุมชน  ส่งเสริมศูนย์สุขภาพชุมชน (ศมช.) 
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข  สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ให้กับประชาชน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งเสริม
การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำ
ฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัด การบริการ 
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สวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ
เฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
๔. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลกำพวน รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย เพื่อพัฒนานำไปสู่เมือง
แห่งการเรียนรู้ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีประจำท้องถิ่น  
รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิต
ของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้ง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้เป็นเมืองรอง เมืองผ่านที่สามารถ
สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น ปรับปรุงเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว จัด
สถานที่สำหรับค้าขายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP ให้กับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน วัด มัสยิด และสถานพยาบาล เพื่อเสริมศักยภาพในการ
ดูแลและพัฒนาการบริการประชาชน 
๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงถนน
สาธารณะในหมู่บ้าน พร้อมวางระบบระบายน้ำ ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ทั่วถึงได้มาตรฐาน ปรับปรุงระบบน้ำประปา  พัฒนาระบบน้ำอุปโภค-บริโภค เพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการบริโภค อุปโภคและเพื่อการเกษตรของประชาชนทั้งตำบล 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งตำบล และประสานให้มีคานเรือ
ชุมชนประมงพ้ืนบ้านเพื่อสวัสดิการชุมชน 
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้
สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการ
แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนสินค้า 
ผลิตภัณฑ์การเกษตร และประมงระหว่างชุมชน ภาคีเครือข่าย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ  
 

/ตามหลักการ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ผ่านศู นย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลตำบลกำพวน เว็บไซต์จังหวัด และเว็บไซต์เทศบาลตำบลกำพวนส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ ด ีของ
ประชาชนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย/
แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน เพื ่อปรับเปลี ่ยน
หน่วยงานให้ทันสมัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และ
การพัฒนาองค์ความรู้ที ่จำเป็นสำหรับผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ แต่การที่จะทำให้นโยบาย
ของกระผมสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลกำพวน  พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้
ช่วยกันสนับสนุน 

            กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลตำบลกำพวนว่า การกำหนดนโยบาย
ดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที ่ของ
เทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่
เทศบาลตำบลกำพวนให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิด
ประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป ขอบคุณครับ 

           นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลกำพวน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อเสนอ หรือจะสอบถามเก่ียวกับนโยบายที่ท่านนายก
ได้แถลงต่อสภาฯแห่งนี้ ขอเชิญครับ 

        -ครับจากการแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ครับ ผมนายอับดนล้อ สาลี            
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน กระผมอยากขอถามครับผม การแถลงนโยบายของท่าน
นายกเทศมนตรีจากการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แลงนโยบายนั้นผมมีข้อสังเกต 2 ถึง 3 ข้อ แต่
ต้องการซักถามเรื ่องนโยบายข้อที่3 เรื ่องการยกระดับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั ้งการ
สาธารณสุขสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมสุขภาพ แต่ปัญหาที่เราทุกคนเห็นกันอยู่ในชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและคนท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาและต้อง
จัดการเรื่องทิ้งขยะทางน้ำจากถังขยะที่ทิ้งขยะลงมาในชุมชนบ้านท่ากลาง กระผมอยากทราบการ
ดำเนินการที่ชัดเจน ในที่ประชุมทางคณะผู้บริหารจะมีแนวทางให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้อย่างไรครับ 
อีกอย่างหนึ่งชุมชนบ้านท่ากลางที่ทิ้งขยะจะอยู่ต้นน้ำลำธารสายน้ำที่ไหลมาในชุมชนบ้านท่ากลาง  
ที่จะทำให้เกิดโรคฉีห่นู กระผมในฐานะคนในชุมชนมีความห่วงใยอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องถังขยะ 
 

/อยากให้มี... 



 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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อยากให้มีการดำเนินการเรื่องถังขยะเพราะคนในชุมชนทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง อยากให้ผู้บริหาร
ชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยครับ 
 
         มีท่านใดอยากจะซักถามนายกเพ่ิมเติมเชิญได้ครับ เชิญครับท่าน สท.มานิต 
 
 
         -ตามที่ท่านนายกได้แถลงนโยบายไป  ได้รับรู้ถึงการพัฒนากระผมขอเสนอประธานและ
คณะผู้บริหารเรื ่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดประพาสและน้ำตกโตนกลอยเป็นที่รู ้จักของ
นักท่องเที่ยวพอไปดูสถานที่เป็นสถานที่น้ำตกโตนกลอยซ่ึงอาคารอเนกประสงค์  ห้องน้ำไม่สามารถ
ใช้งานได้ ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารแก่นักท่องเที่ยวที่มีหลังคามุงจากเป็นสภาพที่ไม่น่าถ่ายรูปอยาก
ให้ผู้บริหารแก้ไขเช่นให้มีจุดเซลฟี่ถ้าเป็นไปได้ระหว่างศาลาไปจนถึงน้ำตกโตนกลอย   น้ำไม่มีท่อ
กระจาย ฝากท่านประทานไปยังผู้บริหารให้ดูแลเพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในอนาคต 
 
          -มีท่านใดอยากจะซักถามนายกเพ่ิมเติมเชิญได้ครับ เชิญครับท่าน สท.ชัยรัตน์ 
 
 
          -ปัญหายาเสพติดมีหลายหน่วยงานพยายามแก้ไขสอบถามท่านนายกจะมีวิธีการในการ
ดำเนินการฝากแค่นี้ครับ 
 
          มีท่านใดอยากจะซักถามนายกเพ่ิมเติมเชิญได้ครับ ถ้าไม่มีผมจะเชิญนายกตอบข้อซักถาม
ครับ เชิญท่านนายกตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ 
 
          - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  นโยบายหลักๆ กระผม
และคณะผู้บริหารมีนโยบาย ขอเรียนประธานสภาผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน นโยบายหรือการ
จัดการขยะบ้านท่ากลาง  เรื่องขยะนโยบายของผู้บริหารรู้ถึงปัญหามีพ้ืนที่ติดป่าชายเลน มีพ้ืนที่ 3
แนวๆที่ 1.  ติดถนน  2. ทางเดินทางเชื่อมที่จะนำขยะออกมา 3. แนวทางปฏิบัติ  กรรมการและ
คณะมีแนวนโยบายที่จะกำจัดขยะที่ติดอยู่กับป่าชายเลนที่พนักงานไม่สามารถเข้าไปเก็บขนขยะได้
แก้ไขปัญหาใช้ถุงดำในการเก็บขยะไปก่อนนี่คือแนวทางเบื้องต้นก่อนครับ และจะดำเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 
            -การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ปัญหาน้ำตกโตนกลอย 
ปัญหาหาดประพาส พอจะทราบปัญหาแล้วว่าทั้ง 2 ที่  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติและอยู่ในเขตรักษาพันธ์คลองนาคา คณะบริหารมีนโยบายขออนุญาตใช้พื ้นที่
พัฒนาสร้างรายได้ โดยไม่ได้นิ่งนอนใจ  
 

/อีกปัญหา... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
น.ส.ไรน๊ะ สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชัยรัตน์ แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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           -อีกปัญหาในชุมชนคือปัญหายาเสพติด คณะบริหารได้กำหนดนโยบาย ปัญหายาเสพติด
สิ่งที่ได้ร่วมมือดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ชุมชนหมู่ 4  บ้านท่ากลางที่เราได้ไปร่วมและรับฟังปัญหา 
มีนโยบายสนับสนุนผลักดันให้อยู่ในขอบเขต กฎหมาย และด้านการจัดการ ทางคณะผู้บริหารยินดี
ช่วยเหลือแก้ปัญหา สนับสนุนทุกโครงการและขอให้ทำแบบยั่งยืนและนโยบายสร้างอาชีพสำหรับ 
เยาวชนที่ต้องการฝึกอาชีพในอนาคตข้างหน้า จะมีศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้ามา 
โดยจะเริ่มจากจุดเล็กๆฝากท่านประทานไปยังสมาชิกสภาด้วยครับนี่คือ นโยบายพอสังเขปที่จะ
บอกเล่าสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบ 
 
            -มีใครจะซักถามนายกเพ่ิมเติมครับ เชิญครับท่าน สท.ไรน๊ะ 
 
 
            -จากที่ได้ฟังนโยบายของท่านนายกและคณะผู้บริหารถือว่าเป็นนโยบายที่ดีแต่ดิฉันจะ
ซักถามนโยบายข้อที่6  การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้  อยากจะถามว่าท่านมีนโยบาย
สนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่างไรในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานกลุ่มอาชีพมีปัญหาหลักๆคือหน่วยงานที่เข้า
มาช่วยเหลือส่วนใหญ่จะไม่มีการต่อยอด  และหาตลาดให้ต่อเนื่องถ้าจะสนับสนุนในตรงนี้อยากให้
จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าโอทอปเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ ไปได้ไกลและมีสถานที่สำหรับจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
 
            -มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับเชิญครับท่าน สท.ชัยรัตน์ 
 
 
             -ตามนโยบายข้อที่  2  นโยบายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฟังนโยบายที่ท่านนายกแถลง  ไม่ได้
คำนึงถึงที่ตั้งบ่อขยะและการจัดการขยะ บ่อขยะเราอยู่ด้านน้ำการจัดการตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร 
อยากจะถามว่าท่านมีการจัดการอย่างไรฝากนายกด้วยครับ 
  
               -เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ การมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการ
ตามนโยบายข้อที่6  แนวบริหารของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำพวน  เราก็จะบริหารภายใต้
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชา  ผมก็จะมีการอำนวยการที่จะให้ชุมชนกำพวนของเราลด
และเพ่ิมรายได้ของชุมชนเราจะไม่พูดถึงโครงการใหญ่ๆ เราจะพูดถึงโครงการเล็กและจะใช้model
จากชุมชนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วในด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการ   
วันนี้เราจะต้องรับรู้ว่าการตลาดของการค้าขายซึ่งเราจะต้องมีการภาคีเครือข่ายผลิตภัณฑ์ที่พี่น้อง
ประชาชนผลิตสินค้าหลักๆก็คือ  ด้านเกษตรผลไม ้ บ้านเราจะเป็นฤดูกาลมีผลไม้หลักๆก็คือที่จะ 
 

/นำเสนอ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ 
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นำเสนอชุมชนอื่นได้ก็คือ มังคุด ลองกอง  สองอย่างที่เป็นผลไม้ที่เราไม่สามารถจัดเก็บได้  แต่เพ่ือ
นโยบายของคณะบริหารชุดนี้ว่าผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลเมื่อถึงเวลาที่ตกต่ำจริงๆคณะบริหารและ
เทศบาลตำบลกำพวนของเรามีเครือข่าย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยที่มีทั้งหมด
7700 แห่ง  ที่รวมทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นผมคิดว่าผลไม้บ้านเราที่เป็นสวนใหญ่  ขนาดใหญ่เป็นพืช
ที่รวมกันก็คงไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราก็สามารถจะสร้างรายได้ในการใช้ภาคีเครือข่ายในการทำสนิค้า 
ตรงนี้  ทางคณะบริหารชุดนี้มีความตั้งใจที่จะดำเนินการ  มังคุดของบ้านเรามีไม่เกิน  100  ตัน 
แต่ออกมาไม่พร้อมกันในตำบลกำพวนของเราแต่ถ้าเราใช้ภาคีเครือข่ายสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง
ประชาชนตำบลกำพวนของเราได้แน่นอน  โดยการฝากขายให้กับองค์กรปกครองของท้องถิ่นใน
ภาคีเครือข่ายนี่ก็คือ 1 นโยบาย  ในการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เราจะทำเป็น
รูปธรรมให้ได้  ขอเรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติ  สำหรับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนวันนี้ชุมชนในตำบลกำพวนของเราได้เดินมาสู่นโยบายของผู้บริหารคณะผู้บริหารตำบล     
กำพวน  ก็คือเทศบาลตำบลกำพวนจะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นและอำเภอ        
ขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาทุกท่านด้วย ขอบคุณครับ 
           -พักการประชุม 15 นาที  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
                   4.1 คัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
         - ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบล
กำพวน ก่อนที่จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน ผมขอให้
ปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบก่อน ขอเชิญ
ครับ 

 
          -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 
 32 สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล   
 และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
 เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ ในอำนาจหน้าที่ของสภา
เทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล ในการแต่งตั ้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง 
นายกเทศมนตรีมีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการว ิสาม ัญได ้ ไม ่ เก ินหน ึ ่ ง ในส ี ่ของจำนวนกรรมการท ั ้ งหมด                                        
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 
 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน 

/(2)คณะกรรมการ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
น.ส.ดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
น.ส.ดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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           (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม้ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภา
เทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาล
แต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด ข้อ 107 
ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณี   
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณี        
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวนเว้นแต่   
ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้โดยอนุโลม 
 
         -ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบล 
กำพวนจำนวนกี่คน 
          
          -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน น.ส.ดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการสามัญประจำสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน จำนวน  5 คน ค่ะ 
 
          -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
          -ดิฉัน  นางสาวไรน๊ะ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 

          -กระผม  นายนพดล  หาญจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอรับรอง 

 

          -มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
 
           -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน น.ส.สุกัญญา อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการสามัญประจำสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน จำนวน  5 คน ค่ะ 
 
          -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
          -ดิฉัน น.ส.ดวงสุดา  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
 

/ดิฉัน น.ส.ไรน๊ะ... 



 
 

น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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          -ดิฉัน น.ส.ไรน๊ะ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอรับรอง 
 
 
            -มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิก 
สภาท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน จำนวน 5 คน โปรด 
ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  
 
            -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติ เห็นชอบการให้มีคณะกรรมการสามัญประจำสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน จำนวน  5  คน 
             เห็นชอบ       11      เสียง 
             ไม่เห็นชอบ    0      เสียง 
             งดออกเสียง   1      เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
            -ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันฑใ์ห้มคีณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบล 
กำพวนเทศบาลตำบลกำพวน จำนวน 5 คน 
 
          -ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 1 ขอเชิญครับ 
 
      - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม  นายนภดล  หาญจิตร  สมาชิก 
สภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอ  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ  เป็นคณะกรรมการสามัญ 
ประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน ครับ 
 
        -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
        -กระผม นายอับดนล้อ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอรับรอง 
 
 
        -ดิฉัน  นางสาวไรน๊ะ  สาลี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอรับรอง 

 

        -มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ   
 

/เป็นคณะกรรมการ... 



 
 
 
 
 
น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
น.ส.ดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน คนที่  2 ขอเชิญครับ 
 
      - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน  นางสาว 
สุกัญญา  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอเสนอ  นางสาวไรน๊ะ  สาลี  เป็น 
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 2 ค่ะ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
         -กระผม นายอับดนล้อ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
 
         -ดิฉัน น.ส.ดวงสุดา  ถลาง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

 

          -มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภา 
เทศบาลตำบลกำพวนคนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นางสาวไรน๊ะ  สาลี  เป็น 
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวนคนที่ 2 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 3 ขอเชิญครับ 
 
        - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ 
สาลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 2 ขอเสนอ  นางสาวดวงสุดา  ถลาง  เป็น 
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 3  ค่ะ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
        - ผม นายอับดนล้อ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
 
        - ดิฉัน นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 

 

/-มีสมาชิกสภาฯ... 



 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอนุวัฒน์  หีมผอม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอ่ิมร้น  พินิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเอนก ห๊ะหรับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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        -มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 3  อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นางสาวดวงสุดา  ถลาง  เป็น 
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 3  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน  คนที่ 4  ขอเชิญครับ 
 
        -เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม  นายชัยรัตน์ 
แซ่ต๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 2  ขอเสนอ  นายมานิต  วัฒนารถ เป็น 
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 4  ครับ 
   
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
        - ผม นายอนุวัฒน์  หีมผอม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 
 
 
        - ผม  นายอ่ิมร้น  พินิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

 
         -มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน  คนที่ 4  อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นายมานิต  วัฒนารถ  เป็น 
 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน  คนที่ 4  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 5  ขอเชิญครับ 
 
         - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายมานิต 
วัฒนารถ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 1 ขอเสนอ  นายอนุวัฒน์  หีมผอม  เป็น 
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน  คนที่  5  ครับ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
        - ผม นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 
 
 
        - ผม  นายเอนก  ห๊ะหรับ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 

/สรุปว่า... 



 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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         -สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน ประกอบด้วย 
       คนที่ 1  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

       คนที่ 2  นางสาวไรน๊ะ  สาลี             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

       คนที่ 3  นางสาวดวงสุดา  ถลาง        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

       คนที่ 4  นายมานิต  วัฒนารถ           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 

       คนที่ 5  นายอนุวัฒน์  หีมผอม          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

สำหรับการเลือกประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกำพวน เลขานุการสภา 

จะได้นัดคณะกรรมการทั้ง  5  ท่าน เพื่อเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ ต่อไป 

       รับทราบ 

 
4.2 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (3 - 7 คน วิธีเลือกเหมือนรองประธานสภาฯ) 
            ต่อไปขอเข้าสู ่ ข้อ 4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่ง
ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้วข้างต้นก่อนที่
จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาล นะครับ 
          -ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวนกี่คน 
          
          -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุม จำนวน  5 คน ครับ 
 
          -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
          -ดิฉัน  นางดวงสุดา  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 
 

          -กระผม  นายนพดล  หาญจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอรับรอง 

 
          -มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ สท.ชัยรัตน์ 
 
           -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายชัยรัตน์ แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุม จำนวน  3  คน ครับ 

/-ขอผู้รับรอง 



 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอนก  ห๊ะหรับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอ่ิมร้น  พินิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายเอนก  ห๊ะหรับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
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          -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
          -กระผม นายเอนก ห๊ะหรับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 
 

          -กระผม  นายก่อละหลี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอรับรอง 
 
 
           -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุม จำนวน  5 คน ครับ 
 
          -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
          -กระผม  นายอิม่ร้น  พินิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 

          -กระผม  นายเอนก  ห๊ะหรับ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอรับรอง 

 
          -มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิก 
สภาท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 5 คน โปรดยกมือขึ้นพ้น 
ศรีษะ  
 
            -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติ เห็นชอบการให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 จำนวน  5  คน 
             เห็นชอบ       11   เสียง 
             ไม่เห็นชอบ    0      เสียง 
             งดออกเสียง   1      เสียง(ประธานสภาฯ) 

            -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา    
 เทศบาลตำบลกำพวน จำนวน 5 คน 
 

  /-ต่อไป... 
 



 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นางสาวไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
น.ส.ดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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          -ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน คนที่ 1 ขอเชิญครับ 
 
      - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม  นายนพดล  หาญจิตร  สมาชิก 
สภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอ  นายอับดนล้อ  สาลี  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม ครับ 
 
        -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
        -ดิฉัน นางสาวดวงสุดา  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอรับรอง 
 
 
        -ดิฉัน  นางสาวไรน๊ะ  สาลี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอรับรอง 

 

        -มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นายอับดนล้อ  สาลี  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุมคนที่ 2 ขอเชิญครับ 
 
      - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน  นางสาว 
ดวงสุดา  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอ  นางสาวไรน๊ะ  สาลี  เป็น 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 ค่ะ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
         -ดิฉัน  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 
 
 
         -ผม นายอับดนล้อ  สาลี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

 

/มีสมาชิก... 



 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นางสาวไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
น.ส.ดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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          -มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นางสาวไรน๊ะ  สาลี  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมคนที่ 2 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุมคนที่ 3  ขอเชิญครับ 
 
        - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ 
สาลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 2 ขอเสนอ  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ  เป็น 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3  ค่ะ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
        - ผม นายนพดล  หาญจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
 
        - ดิฉัน นางสาวดวงสุดา  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 

        -มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 คนที่ 3  อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม คนที่ 3  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุมคนที่ 4  ขอเชิญครับ 
 
        -เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม  นายชัยรัตน์ 
แซ่ต๋อง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 2  ขอเสนอ  นายเอนก  ห๊ะหรับ เป็น 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4  ครับ 
   
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
        - ผม นายมานิต  วัฒนารถ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
 
        - ผม  นายก่อละหลี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

/มีสมาชิก... 



 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายอ่ิมร้น  พินิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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         -มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 4  อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นายเอนก  ห๊ะหรับ  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม คนที่ 4  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุมคนที่ 5  ขอเชิญครับ 
 
         - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายอิ่มร้น 
พินิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 1 ขอเสนอ  นายอนุวัฒน์  หีมผอม  เป็น 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5  ครับ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
        - ผม นายมานิต  วัฒนารถ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
 
        - ผม  นายก่อละหลี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

 

         -สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 ประกอบด้วย 
       คนที่ 1  นายอับดนล้อ  สาลี             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 

       คนที่ 2  นางสาวไรน๊ะ  สาลี             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

       คนที่ 3  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

       คนที่ 4  นายอเนก  ห๊ะหรับ             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

       คนที่ 5  นายอนุวัฒน์  หีมผอม          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

สำหรับการเลือกประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เลขานุการสภาจะได้นัด 

คณะกรรมการทั้ง  5  ท่าน เพื่อเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ ต่อไป 
 

       รับทราบ 
 
4.3 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ (3 – 7 คน วิธีเลือกเหมือนรองประธานสภาฯ) 
            ต่อไปขอเข้าสู ่ ข้อ 4.3 การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติ  ซึ่ง
ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้วข้างต้นก่อนที่
จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  นะครับ 

 
/ขอเชิญสมาชิก... 



 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายเอนก  ห๊ะหรับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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          -ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จำนวนกี่คน 
          
          -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต  1  ขอเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติ  จำนวน  5 คน ครับ 
 
          -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
          -กระผม นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 

          -กระผม  นายเอนก ห๊ะหรับ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอรับรอง 

 
          -มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
 
 
           -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน น.ส.สุกัญญา อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอเสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติ จำนวน  5 คน ค่ะ 
 
          -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
          -ดิฉัน น.ส.ไรน๊ะ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต  2  ขอรับรอง 

          -กระผม  นายนพดล  หาญจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอรับรอง 

 
          -มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิก 
สภาท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จำนวน 5 คน  โปรดยกมือขึ้นพ้น 
ศรีษะ  
 
            -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติ เห็นชอบการให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ
 จำนวน  5  คน 
 

/เห็นชอบ... 



 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

น.ส.ดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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             เห็นชอบ       11   เสียง 
             ไม่เห็นชอบ    0      เสียง 
             งดออกเสียง   1      เสียง(ประธานสภาฯ) 

            -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  จำนวน 5 คน 
 
          -ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
คนที ่ 1  ขอเชิญครับ 
 
      - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม  นายนพดล  หาญจิตร  สมาชิก 
สภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอ  นายอับดนล้อ  สาลี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติ  ครับ 
 
        -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
        -ดิฉัน นางสาวดวงสุดา  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอรับรอง 
 
        -ดิฉัน  นางสาวไรน๊ะ  สาลี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอรับรอง 

 

        -มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นายอับดนล้อ  สาลี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 2 ขอเชิญครับ 
 
      - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน  นางสาว 
สุกัญญา  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอเสนอ  นางสาวไรน๊ะ  สาลี   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิคนที่ 2 ค่ะ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
         -ผม นายนพดล  หาญจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
 

/ผมนายอับดนล้อ... 



 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
น.ส.ดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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         -ผม นายอับดนล้อ  สาลี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

 

          -มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นางสาวไรน๊ะ  สาลี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติ คนที่ 2 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติ คนที่ 3  ขอเชิญครับ 
 
        - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายอับดนล้อ 
สาลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 1 ขอเสนอ  นางสาวดวงสุดา  ถลาง   เป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ คนที่  3  ครับ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
        - ผม นายก่อละหลี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
        - ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 

 

        -มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
คนที่ 3  อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นางสาวดวงสุดา  ถลาง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 3  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติ  คนที่ 4  ขอเชิญครับ 
 
        -เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ 
สาลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 2  ขอเสนอ  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ เป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิคนที่ 4  ค่ะ 
   
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
        - ผม นายอับดนล้อ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
        - ดิฉัน นางสาวดวงสุดา  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

/มีสมาชิก... 



 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเอนก  ห๊ะหรับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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         -มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
คนที่ 4  อีกหรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ  เป็นคณะกรรมการแปร 
ญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 4  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ 5  ขอเชิญครับ 
 
         - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม  
นายมานิต  วัฒนารถ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 1 ขอเสนอ  นายอ่ิมร้น  พินิจ   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิคนที่ 5  ครับ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
        - ผม นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 
 
 
        - ผม  นายเอนก  ห๊ะหรับ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 

 

         -สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ
 ประกอบด้วย 
       คนที่ 1  นายอับดนล้อ  สาลี             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 

       คนที่ 2  นางสาวไรน๊ะ  สาลี             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

       คนที่ 3  นางสาวดวงสุดา  ถลาง        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

       คนที่ 4  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

       คนที่ 5  นายอ่ิมร้น  พินิจ                สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 

สำหรับการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เลขานุการสภาจะได้นัด 

คณะกรรมการทั้ง  5  ท่าน เพื่อเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ ต่อไป 
 

       รับทราบ 
 
4.4  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน 
               ต่อไปขอเข้าสู่ ข้อ 4.4 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลกำพวน  ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบก่อนที่จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน   

 นะครับ 
               

/เรียนท่านประธาน... 



 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
น.ส.ดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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            -เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  เนื่องจากคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน ที่สภามอบหมายทั้ง 2 ท่านคือ นายก่อละหลี  ถลาง 
และ นายสมเกียรติ  สลาสะรัด ได้หมดวาระลงและมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  
             ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ ่นหรือพื ้นที ่ พ.ศ.2561 ข้อ 12(3) ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
จำนวนสองคน ประกอบกับ ข้อ 14 ให้กรรมการตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ 
(7) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ (7)พ้นจาก
ความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำพวนดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน จำนวน 2 ท่าน เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวนแทนตำแหน่งที่ว่าง ครับ 

 
         -ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลกำพวนแทนตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  2  ท่าน ขอเชิญเสนอครับ 
 
      - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม  นายมานิต  วัฒนารถ  สมาชิก 
สภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอ  นายนพดล  หาญจิตร  เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน ครับ 
 
        -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
        -ดิฉัน นางสาวดวงสุดา  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอรับรอง 
 
        -ดิฉัน  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอรับรอง 

 

       - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ  สาลี  สมาชิก 
สภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอเสนอ  นายมานิต  วัฒนารถ  เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน ค่ะ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 

/ผม นายอับดนล้อ... 



 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาล 
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         -ผม นายอับดนล้อ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
         -ผม นายนภดล  หาญจิตร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

 

         -สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลตำบลกำพวน ประกอบด้วย 
         1.  นายนพดล  หาญจิตร             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 

         2.  นายมานิต  วัฒนารถ              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 
        
         -มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิก 
สภาท่านใดเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอ จำนวน 2 ท่าน  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน โปรดยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  
 
          -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติ เห็นชอบการให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลกำพวน ดังนี้ 
             เห็นชอบ       11   เสียง 
             ไม่เห็นชอบ    0      เสียง 
             งดออกเสียง   1      เสียง(ประธานสภาฯ) 

            -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ให้ นายนภดล  หาญจิตร  และ นายมานิต  วัฒนารถ
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน 
 
4.5  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน 
             -ต่อไปขอเข้าสู ่ ข้อ 4.5 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน        
ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย  ที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบก่อนที่จะ
มีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน  เชิญครับ 

 
           เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น  
 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้หมดวาระเมื ่อวันที ่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564 ทำให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน ตามคำสั่งที่ 368/2562  
  

/ลงวันที่... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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ลงวันที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
กำพวน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกำพวน ที่ 369/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกำพวน      
ที่ 370/2562  ลงวันที่29 ตุลาคม 2562 ที่แต่งตั้งจากสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นว่างลง    
              อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.  2561  หมวด 1 ข้อ 8 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนสามคน  และหมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน
สามคน ครับ 
 
        -ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน
แทนตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  3  ท่าน ขอเชิญเสนอครับ 
 
      - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม  นายนภดล  หาญจิตร  สมาชิก 
สภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอ  นายอับดนล้อ  สาลี  เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลกำพวน ครับ 
 
        -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
        -ผม นายอับดนล้อ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอรับรอง 
 
        -ดิฉัน  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอรับรอง 

 

        -ขอเชิญเสนอชื่อคนที่ 2 ครับ 

 

        - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอเสนอ  นางสาวไรน๊ะ  สาลี  เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลตำบลกำพวน ค่ะ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 

/ผม นายนภดล... 



 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
น.ส.ดวงสุดา  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอ่ิมร้น  พินิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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         -ผม นายนพดล  หาญจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
         -ดิฉัน นางสาวดวงสุดา  ถลาง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

 

          -ขอเชิญเสนอชื่อคนที่ 3 ครับ 

 

         - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอเสนอ  นายเอนก  ห๊ะหรับ  เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลตำบลกำพวน ครับ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
         -ดิฉัน  นางสาวไรน๊ะ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 
 
         -ผม นายอิม่ร้น  พินิจ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

 

         -สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน 
 ประกอบด้วย 
         1.  นางสาวดวงสุดา  ถลาง             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 

         2.  นางสาวไรน๊ะ  สาลี                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 

         3.  นายอเนก  ห๊ะหรับ                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 
 

         -มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิก 
สภาท่านใดเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอ จำนวน 2 ท่าน  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล 
กำพวน โปรดยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  
 
          -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติ เห็นชอบการให้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน 
ดังนี้ 
             เห็นชอบ       11   เสียง 
             ไม่เห็นชอบ    0      เสียง 
             งดออกเสียง   1      เสียง(ประธานสภาฯ) 
 

 
/ที่ประชุม... 



 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอับดนล้อ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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            -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ให้ นางสาวดวงสุดา  ถลาง   นางสาวไรน๊ะ  สาลี และ 
นายเอนก  ห๊ะหรับ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
4.6 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน 
           ต่อไปขอเข้าสู่ ข้อ 4.6 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลกำพวน ซึ่งปลัดเทศบาลได้ชี ้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องให้สมาชิกสภา
เทศบาลทราบแล้วข้างต้นก่อนที่จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน     
ซึ่งใช้ระเบียบเดียวกันครับ 

         -ต่อไปเป็นการเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวนแทนตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  3  ท่าน ขอเชิญเสนอครับ 
 
      - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม  นายนภดล  หาญจิตร  สมาชิก 
สภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอเสนอ  นางสาวดวงสุดา  ถลาง  เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน ครับ 
 
 

        -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
        -ผม นายอับดนล้อ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอรับรอง 
 
        -ดิฉัน  นางสาวไรน๊ะ  สาลี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอรับรอง 

 

        -ขอเชิญเสนอชื่อคนที่ 2 ครับ 
 

        - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน  นางสาวไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอเสนอ  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ  เป็นคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน ค่ะ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
         -ผม นายอับดนล้อ  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
         -ผม นายนพดล  หาญจิตร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 

/ขอเชิญเสนอ... 



 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอนุวัฒน์  หีมผอม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
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          -ขอเชิญเสนอชื่อคนที่ 3 ครับ 

 

         - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขอเสนอ  นายอ่ิมร้น  พินิจ  เป็นคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน  ครับ 
 
         -ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 
 
         -ผม  นายมานิต  วัฒนารถ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1  ขอรับรอง 
 
         -ผม นายอนุวัฒน์  หีมผอม   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2  ขอรับรอง 

 

         -สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน  ประกอบด้วย 
         1.  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 

         2.  นายนพดล  หาญจิตร               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 

         3.  นายอ่ิมร้น  พินิจ                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 
 

         -มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิก 
สภาท่านใดเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอ จำนวน 3 ท่าน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน โปรดยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  
 
          -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติเห็นชอบการให้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน 
ดังนี้ 
             เห็นชอบ       11   เสียง 
             ไม่เห็นชอบ    0      เสียง 
             งดออกเสียง   1      เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
          -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ให้ นางสาวสุกัญญา อาจหาญ  นายนพดล หาญจิตร 

 และ นายอ่ิมร้น  พินิจ  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 
กำพวน 
 

/ระเบียบวาระ... 



 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
                    5.1  ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำพวน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับ
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน พ.ศ.2564 
                    -ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  ข้อ 5.1  การเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน พ.ศ.2564 ได้ประกาศใช้ ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี ้แจงระเบียบ กฎหมาย            
ที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบก่อนที่จะให้สภาเห็นชอบ  เชิญครับ 

 
                -เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  อาศัยอำนาจตามความใน   
ข้อ 24  วรรคท้าย  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  สภาเทศบาลตำบลกำพวนจึงได้วางหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนในแต่ละครั้ง โดยที่
เป็นการสมควรให้การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สำหรับประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลกำพวนเป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย เทศบาลตำบลกำพวนจึงขอเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำพวน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน พ.ศ.2564
ตามรายละเอียดที่เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพื่อจะได้ประกาศใช้
ต่อไปครับ 
 
            -ผมขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำพวน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน พ.ศ.2564 
มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิกสภาฯท่าน 
ใดเห็นชอบตามร่างฯที่เสนอ โปรดยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  
 
          -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำพวน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน พ.ศ.2564 
ดังนี้ 
             เห็นชอบ       11   เสียง 
             ไม่เห็นชอบ    0      เสียง 
             งดออกเสียง   1      เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
          -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำพวน ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน พ.ศ.2564 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี... 



 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายสมเกียรติ  ชิดเอื้อ 
รองนายกเทศมนตรี 
นายด้าหรี  มาโนชน์ 
รองนายกเทศมนตรี 
นายพิเชษฐ์  กิจการ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
นายวิเชียร  ทรศัพย์ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
เลิกประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ หรือจะปรึกษาหารือ ก็ขอเชิญครับ  หากไม่มีผมขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ท่าน
เลขานุการนายกเทศมนตรี และท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตามที่ได้รับการแต่งตั้งแนะนำตัวกับ
ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมแห่งนี้ด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ 
            -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผม นายสมเกียรติ  ชิดเอ้ือ รองนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน คนที่ 1 ครับ 
            -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม  กระผม นายด้าหรี                 
มาโนชน์  รองนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน คนที่ 2 ครับ 
            -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม  กระผม นายพิเชษฐ์  
กิจการ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ครับ 
            -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม  กระผม นายวิเชียร                
ทรศัพย์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ครับ 
        
      -ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีเรื่องอะไรที่จะแจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนี้แล้ว ผมขอแจ้งให้สมาชิก
สภาทราบเรื่องขอตัวพนักงานเทศบาลตำบลกำพวน  ราย นางพรรณทิพย์  อินตัน  เจ้าพนักงาน
ธุรการชำนาญงาน  เพ่ือช่วยงานกิจการสภาฯ ครับ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  และผู้มาร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้เกียรติมา
ประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 
 
เวลา   12.00  น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)    พรรณทิพย์  อินตัน      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางพรรณทิพย์  อินตัน) 
                               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
 
                       (ลงชื่อ)      นพดล  หาญจิตร       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
               (นายนพดล  หาญจิตร) 
                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน    
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2564  เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

/(ลงชื่อ)... 
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                                             (ลงชื่อ)      เอนก  หะ๊หรับ      ประธานกรรมการ 
                            (นายเอนก  ห๊ะหรับ) 
                                                สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
          (ลงชื่อ)    อับดนล้อ  สาลี      กรรมการ              

    (นายอับดนล้อ  สาลี)   
                                                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
                                              (ลงชื่อ)       ไรน๊ะ  สาลี          กรรมการ              

    (นางสาวไรน๊ะ  สาลี)   
                                                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
                                              (ลงชื่อ)   สุกัญญา  อาจหาญ     กรรมการ              

 (นางสาวสุกัญญา อาจหาญ)   
                                                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
                                               (ลงชื่อ)   อนุวัฒน์  หีมผอม      กรรมการ/เลขานุการ 
                                                        (นายอนุวัฒน์  หีมผอม) 
                                                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
                     
 
สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยประชุมสามัญ ....สมัยที่  2  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่   8   มิถุนายน  พ.ศ.2564.............. 
 
                                                    ลงชื่อ   อนันต์  จันดี   
                    (นายอนันต์  จันดี) 
                                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 


