
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25๖4 

วันท่ี  13   พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา 09.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  (ช้ัน  ๒) 

................................................................... 
ผู้มาประชุม 

1.  นายนิพนธ์       สิริพิริยะ ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายธวัชชัย       วิวาสุข รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายกิมว้าย       สุรพงษ์พิวัฒนะ สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  ร้อยตำรวจเอกสมชาย   พรหมขัติแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายธรรมนูญ       ปริยพัฒนะชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นางสายกุหลาบ       โพธิ์ภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นางสาววริฐา       ธรสาธิตกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายวิทยา       วิวาสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายชำนาญ       บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางสมพร       สมดี สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายบุญมี       บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางปราณี       ทองดี สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอุทัย                  โชติบุตร เลขานุการสภา 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสมบัติ                วิวาสุข       นายกเทศมนตรี 
2.  นางเอื้อย                 ทองท่ัว            รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายเชิดพงษ์             จึงธนวัฒน์สกุล       รองนายกเทศมนตรี 
4.  นายทองพูน              วิวาสุขุ                 เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายสถาพร               บุญมณี      ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นายรุ่งธรรม              คล้ายแก้ว      ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ 
7.  นายนพรัตน์              สายรัตน์      หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
8.  นายธนยศ                ม่วงศรี            ลูกจ้างประจำ 
9. นางศุภนารี                เหมากระโทก        นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
๑0. นางสุมาลี                ม่วงศรี                นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  
11. นางสุจิน    ผมงาม       ครู 
12. นางสาวธนวรรณ   พรหมภักดี      ครู 
13. นางสาวชูศรี    แซ่อึ้ง       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 
14. นางขจร    ปาน้อย      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
15. นางอัญชิสา    เช้ือสุพรรณ      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 



 

16. นายบุญเท่ียง   สาแก้ว       นักบริหารงานช่าง 
17. นางสาวสรวงสุดา    บุราคร       นักวิชาการสุขาภิบาล 
18. นางสาวศิริวรรณ   แสงอุ่น      เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
19. นางสาวญาณิน   นิลทัย       พนักงานจ้างท่ัวไป 
20. นางสาวสุนิสา   กระต่ายเทศ      ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
21. นางสุชัญญา    เข็มทอง      ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
22. นางสาวกิตติยวดี   เมฆกัลป์จาย      ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
23. นางสาวชนากานต์   งามนัก      พนักงานจ้างท่ัวไป 
24. นายสยาม    วิวาสุข       ลูกจ้างประจำ 
25. นางสาวอิศราภรณ์   ปัตนัย       ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
26. นายวีระชัย    พรหมขัติแก้ว      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
27. นางสาวพวงผกา   ววิาสุข       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
28. นางสาวศาริสา   ถาวร       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
29. นางสาวจันทิรา   บุญหนัก      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
30. นายโกสินทร์   บุญเสริม      พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

เรื่อง ก่อนเข้าวาระการประชุม 
นายอุทัย โชติบุตร 
เลขานุการสภา    ขอเร ียนเช ิญท ่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ          
    นายนิพนธ์ สิริพิริยะ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานเปิด
    ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ประจำปี 
    2564 และประจำ ณ แท่น/บัลลังพิธีฯ   
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาอ่านประกาศให้ที ่ประชุมทราบ
    ซึ่งประกอบด้วยประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของเทศบาล
    ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี  ๒๕๖๔ เป็น  ๔  สมัย ประกาศประชุมสภา
    เทศบาลตำบลสำโรงทาบ  และประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
    สำโรงทาบครับ 
นายอุทัย โชติบุตร 
เลขานุการสภา    1.1 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของเทศบาล 
    ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็น ๔ สมัยครับ 

     ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
   เรื่อง   กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  สมัยสามัญ   

       ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖4 



 

    ด้วยสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ได้มีมติกำหนดระยะเวลาและ
    วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. ๒๕๖4  ใน
    การประชุมสภาเทศบาล   เมื่อวันท่ี  6  พฤษภาคม  ๒๕๖4 

    เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
    การประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.   ๒๕๔๗   ข้อ  ๒๑  สภาเทศบาลตำบล
    สำโรงทาบ   จึงขอประกาศกำหนดระยะเวลา   และวันเริ่มประชุมสมัย
    ประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. ๒๕๖4  เป็นสมัยประชุม 
    สมัยสามัญ  ดังนี้ 

   1. สมัยท่ี 1 วันเริ่มต้นสมัยประชุม คือ วันที่ 13 พฤษภาคม 25๖4   มี
    กำหนดระยะเวลา 30 วัน  

   2. สมัยที่ 2 วันเริ่มต้นสมัยประชุม คือ วันที่  1   กรกฎาคม 25๖4   มี
    กำหนดระยะเวลา 30 วัน 

   3. สมัยที่ 3 วันเริ่มต้นสมัยประชุม คือ วันที่   1   สิงหาคม 25๖4    มี
    กำหนดระยะเวลา 30 วัน 

   4. สมัยท่ี 4 วันเริ่มต้นสมัยประชุม   คือ วันท่ี   1  พฤศจิกายน 25๖4   มี
    กำหนดระยะเวลา 30 วัน 

   และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕  สมัยที่ 1 วันเริ่มต้นสมัย
    ประชุม คือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 25๖5  มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน  

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ  ณ วันท่ี  7  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕64 
           นิพนธ์ สิริพิริยะ 
      (นายนิพนธ์   สิริพิริยะ) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
 

  ๑.2 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ 
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
 เร่ือง    การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  

     ประจำปี 25๖4 
                 ด้วยสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ได้มีมติในการประชุมสภา 

  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วันท่ี 
  13 พฤษภาคม  25๖4  ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เป็นวันเริ่มประชุม
  สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี  25๖4    

      ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว สภาเทศบาลตำบล
  สำโรงทาบ จึงประกาศให้วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 25๖4 เป็นสมัย
  ประชุม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 25๖4   

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                     ประกาศ  ณ  วันท่ี   7   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  25๖4 
       นิพนธ์ สิริพิริยะ 



 

    (นายนิพนธ์   สิริพิริยะ) 
     ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
  ๑.3 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ 
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
 เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  

     ประจำปี  25๖4 
               ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  เรื ่อง  กำหนดการ

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  
  25๖4  ลงวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ประกาศให้วันท่ี  13  
  พฤษภาคม พ.ศ. 25๖4  ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เป็นสมัยประชุม  
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำปี 25๖4  นั้น 

       เพื่อให้เป็นไปมาตรา     25    แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่   14   พ.ศ. 2562  จึงประกาศ
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 
  พ.ศ. 25๖4   ในวันที่   13  พฤษภาคม  25๖4   เวลา  09.๐0 น.  
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ (ช้ัน 2) 

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                      ประกาศ  ณ  วันท่ี  7   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  25๖4 
        นิพนธ์ สิริพิริยะ 
    (นายนิพนธ์   สิริพิริยะ) 
     ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังที่แล้ว 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล   ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรก 
    ประจำปี ๒๕64  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา 09.00 น.  ณ  
    ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  
     ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ี
    แล้วว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร มีท้ังหมด 
    18 หน้า เริ่มจากหน้าแรก หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 
    หน้า 8 หน้า 9 หน้า 10 หน้า 11 หน้า 12 หน้า 13 หน้า 14 หน้า 15 
    หน้า 16 หน้า 17 และหน้า 18   มีท่านไดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
นายธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย 
สมาชิกสภา    มีครับ หน้าท่ี 4 บรรทัดท่ี 13 ย่อหน้าท่ี 2 คำว่า สมาชิด แก้ไข 
    ด เด็ก ให้เป็น ก ไก่ ท่ีถูกต้องคือคำว่า สมาชิก ขอบคุณครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  มี 1 ที่นะครับ มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ี

ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรก 



 

ที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครับ 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองทีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล       -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล          -ไม่มี-    
     
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาอ่านระเบียบข้อกฎหมายด้วยครับ 
นายอุทัย โชติบุตร 
เลขานุการสภา    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
    ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า
    รับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกเทศมนตรี
    แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดย ไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
    นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

    กรณีที่ไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล        และรอง
    ประธานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ี     
    สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไป  จะกระทบต่อประโยชน์
    สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดำเนินการไปพลางกอ่น
    เท่าที่จำเป็นก็ได้           เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้
    ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
    นโยบาย  โดยไม่มีการลงมติภายใน   สิบห้าวัน   นับแต่วันที่มีการเลือก
    ประธานสภาเทศบาล 

    การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรี ให้กระทำโดย
    เปิดเผย โดย นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจก
    ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมด้วย 

    หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลไ ด้ 
    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือ
    ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำส่ัง
    ทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลง
    นโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 

    ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน   ตาม
    นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 



 

    คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
    ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลด้วยครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบแถลงนโยบายครับ  
นายสมบัติ วิวาสุข 
นายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบที่เคารพ 
  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
  สมบัติ  วิวาสุข  นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ  พร้อมคณะผู้บริหาร 
  ประกอบไปด้วย รองนายกท่านที่ 1 นางเอื้อย ทองทั่ว รองนายกท่านที่ 2 
  นายเชิดพงษ์  จึงธนวัฒน์สกุล  ท่านที่ 3 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นาย
  สถาพร บุญมณี ท่านที่ 4 เลขานุการนายกเทศมนตรี นายทองพูน วิวาสุขุ
  ครับ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ โดยตรงจาก
  ประชาชนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2564  และกระผมได้รับเลือกตั้งจาก
  ประชาชนในเขตพื้นท่ีให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบนั้น 
  กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
  สุจริต และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อที่จะนำมาเป็น
  แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป   บัดนี้    เมื่อประชาชนได้มอบความ
  ไว้วางใจ      และทั้งอนุมัติให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบล
  สำโรงทาบ กระผมขอปวารณาตัวเองว่าจะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และ
  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที ่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  และความ
  เจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลสำโรงทาบเป็นที่ตั้ง  และเพื่อมุ ่งสู ่ความ 
  สัมฤทธิ์ผลที่ตั ้งไว้ โดยมีเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงานที่พัฒนา
  เทศบาล ตำบลสำโรงทาบให้มีความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  การเมืองและการปกครอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวเทศบาล
  ตำบลสำโรงทาบ ดังนี้ 
     5.1 การแถลงนโยบายของนายนกเทศมนตรี 
    5.1.1. นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ด้านการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการ
    จัดการศึกษาและการฝึกอบรม    โดยเทศบาลจะเป็นองค์กรหลักในการ
    สนับสนุนเตรียมความพร้อมและระดมทรัพยากร รวมทั้งการจัดการศึกษา
    เพื่อคนพิการทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทั้งระดับปฐมวัย การศึกษาขั้น
    พื้นฐานและความพร้อมด้านอาชีพในลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      ด้านสาธารณสุขโดยการส่งเสริมการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพขั้น
    พื้นฐานและป้องกันโรคติดต่อ ดังนี้ 
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ให้
    เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนชาว
    เทศบาลตำบลสำโรงทาบอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง 



 

     2. ส่งเสริมกลุ่มอาสาสมัครเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง
    และมีประสิทธิภาพ 
     3.   ปรับปรุง และส่งเสริมระบบป้องกันควบคุม และขจัดโรคติดต่อย่าง
    ร้ายแรงให้อยู่ในสภาวการณ์ท่ีควบคุมได้ 
      ด้านสวัสดิการสังคม 
     1. ปรับปรุงและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
    เพื่อบรรเทาภาระการเลี้ยงดูของบิดามารดา ให้ได้มีเวลาในการประกอบ
    อาชีพอย่างเต็มท่ี 
     2. อุดหนุน ส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมให้แก่
    สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
    ของระบบเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและ
    จิตใจ 
     3. อุดหนุนงบประมาณเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา ท่ีเรียนดีมี
    คุณธรรมแต่ยากจนหรือด้อยโอกาส 
      ด้านการกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
     1. ปลุกจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนให้หันมาสนใจกีฬาและเล่นกีฬา
    อย่างต่อเนื่อง จัดแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีของทุกชุมชน 
     2. จัดให้มีสวนสาธารณะและที่พักผ่อนหย่อนใจ  ลานกีฬา  สนามกีฬา 
    พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้ครบทุกชุมชน 
    5.1.2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การจัดบริการขั้นพื้นฐาน 
    ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการขยายตัว และการเจริญเติบโตของเมือง และ
    ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงมีความสะดวกและปลอดภัย และมี
    ความเห็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 
      1. ปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง และรองรับการ
    ขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมชุมชนให้เกิด
    ความเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าเยี่ยมเยือน 
      2. จัดวางโครงการสร้างระบบการระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
    ในการรับ และระบายน้ำ   การป้องกัน  และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างมี
    ประสิทธิภาพ 
      3. ปรับปรุงถนนทางเท้า ให้ได้มาตรฐานเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
    ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย 
      4. สร้างและปรับปรุงถนนและผิวจราจรให้มีความสะดวกแก่การ
    สัญจรและได้มาตรฐาน 
      5.  สร้าง   และ  ปรับปรุงระบบน้ำประปา  ให้เพียงพออย่างมี
    ประสิทธิภาพ 



 

    5.1.3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า
    การลงทุน และส่งเสริมอาชีพของประชาชน ให้ประชาชนมีงานทำ มีการ
    ประกอบสัมมาชีพท่ีดีและมีการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง  
      1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้มีความสามารถในการ
    ประกอบอาชีพ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ  พัฒนาฝีมือ  เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
    รายได้ 
      2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อการ
    ประกอบอาชีพ 
    5.1.4.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ    และ    การอนุรักษ์ทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      1 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องมลพิษส่ิงแวดล้อม  
    พลังงานทางเลือก และจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 
      2  บริหารจัดการและพัฒนาระบบการจัดการขยะ  ตั้งแต่การ
    จัดเก็บขยะต้นทาง การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ 
      3 ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    ของชุมชน เน้นการป้องกันมิให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม ถูกรุกล้ำ  
      4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
    การควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
    คุณภาพชีวิตของประชาชน 
    5.1.5. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
    ประชาชน 
      1 เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักการ “ผู้เสพ คือ 
    ผู้ป่วยท่ีต้องรักษา ส่วนผู้ค้า คือ ผู้ท่ีต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” 
    โดยจะเร่งรัดผลักดันป้องกันปราบปรามการค้ายาเสพติดโดยกระบวนการมี
    ส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการสนับสนุนด้านบุคลากร  วัสดุ อุปกรณ์ 
    งบประมาณ เพื่อทำหน้าท่ีเยียวยาผู้เสพอย่างเต็มความสามารถ 
      2 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จะดำเนินการ
    ให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน  และระงับอัคคีภัย  จัดหา
    อุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง   การ
    ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นกำลังใน
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      3 สร้างและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ให้ครอบคลุมอย่างท่ัวถึง 
    5.1.6. นโยบายด้านการส่งเสริมศาสนา   ศิลปะ   วัฒนธรรม  จารีต
    ประเพณีและภูมปัญญาท้องถ่ิน 



 

      1 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนและ
    ประชาชนในเขตเทศบาล ในการอุปถัมภ์  คุ ้มครอง  และทำนุบำรุง      
    พุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ   เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้
    ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมมาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนา
    คุณภาพ ชีวิต ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมท้ังท่ี
    เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมท่ีดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      2 สนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนาธรรม ประเพณีที่มี
    คุณค่าของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม การละเล่น 
    ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ให้แพร่หลายกลายเป็นที่ยอมรับแก่
    บุคคลโดยท่ัวไป 
      3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ให้แพร่หลายในเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
    5.1.7.นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็น
    เลิศ 
      เน้นการปลูกฝัง  ความรู้ความเข้าใจ     และการมีส่วนร่วมของ
    ประชาขนในทางการเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    รวมถึงการบริหารงานที่โปร่งใส   มี
    ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้ ให้บริหารแก่ประชาชนอย่างทั ่วถึงและ      
    เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
    จัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้องรวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    วัดผลประเมินได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง  
    เท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดำเนินงานดังนี้ 
      1 ส่งเสริม   และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตาม
    ระบอบประชาธิปไตย และการบริหารในฐานะพลเมืองท่ีร่วมคิดร่วมพัฒนา
    ร่วมกันแก้ไขปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมบทบาทของชุมชนให้
    เป็นแกนหลักและเครือข่ายในการพัฒนา แก้ไขปัญหาในพื้นท่ีเพื่อเช่ือม 
    ประสานระหว่างเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในระดับพื้นท่ี 
    ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนสังคม 
      2 จัดระบบการบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตาม
    หลักธรรมาภิบาล 
      3 ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลังให้สอดคล้องกับบทบาท 
    ภารกิจ   และผลสำเร็จของเทศบาลตามกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนการ
    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล โดยการเพิ่มพูนความรู้ใหม่  และ
    สนับสนุนการศึกษาอบรมเพิ่มเติม  เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรู้ 



 

    ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานใน
    หน้าท่ี 
      4 ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
    ของเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
    เป็นการควบคุมอัตรากำลัง และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลกรไม่ให้เพิ่ม
    สูงขึ้น  
     5 ส่งเสริม    และ    พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มี
    ประสิทธิภาพ      แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที ่ ท่ี
    กฎหมายกำหนด เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น มีฐานะการเงินการคลงัท่ี
    มั่นคงสามารถพึ่งตนเองได้และให้มีรายได้เพียงพอในการเพิ่มศักยภาพ ขีด
    ความสามารถในการพัฒนา  แก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการของ
    ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      กระผม  มีความเชื่อมั่นในความตั้งใจของทุกภาคส่วน   และ
    แนวทางในการบริหารงานด้วยความจริงจัง จริงใจ โปร่งใส ซื่อสัตย์ 
    สุจริต มีความมุ่งมั่นให้เทศบาลมีความเจริญก้าวหน้าเป็น  “เทศบาล
    ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”  ขอบคุณครับ  
          สมบัติ  วิวาสุข 
       (นายสมบัติ  วิวาสุข) 
         นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ 
 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้มีเรื่องการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
    เชิญท่านเลขานุการสภาอ่านระเบียบข้อกฎหมายด้วยครับ 
นายอุทัย โชติบุตร 
เลขานุการสภา   6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาท้องถ่ิน 
     เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มี
    ความพร้อม ในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หน้า 49 หมวด 1 
    องค์กรจัดทำแผนพัฒนา    ข้อ   7   กรรมการที่มาจากการคัดเลือกให้
    ดำเนินการดังนี้  
     6.1.1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     กรณีที่ให้สภาท้องถิ่น
    คัดเลือก 
     1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
     2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิกสภา
    ท้องถิ่น โดยดำเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมี
    หนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 



 

     3. การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
    กึ่งหนึ่ง 
     4. การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู ้รับรอง
    จำนวนอย่างน้อย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในท่ีประชุมและ
    ต้องให้ความยินยอม 
     5. ในการเสนอช่ือ หากมี การเสนอช่ือครบพอดีตามจำนวน ให้ถือ
    ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกิน
    กว่าจำนวนที่กำหนด     ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู ้เข้าร่วมประชุม
    คัดเลือกผู้ได้รับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนช่ือตัวและช่ือ
    สกุลผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบให้ได้ไม่
    เกินตามจำนวนท่ีกำหนด 
     6. ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม
    และมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจ
    นับคะแนน   กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมี ไม่ครบตามจำนวนให้เลือกจาก
    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานเทศบาล หรือพนักงาน
    ส่วนตำบล หรือพนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 
     7. เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
    เป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบจำนวนที่กำหนด    ในกรณีที่มีผู้ได้รับ
    คะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุม
    จัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้ง
    ที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก     ให้ใช้วิธีการจับฉลากตามท่ี
    ประธานในท่ีประชุมกำหนด 
     8. ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีหนังสือผลการคัดเลือกให้ผู้บริหาร
    ท้องถิ่นเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทำเป็นคำสั่งของ
    องค์กรปกครองท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้า
    ตัวทราบโดยเร็ว 
     9. ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้น จากตำแหน่งให้จัด
    ให้มีการคัดเลือกแทนผู้ท่ีพ้นไปภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตำแหน่งว่างลง 
    และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้น    อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระท่ี
    เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
     10. ในกรณีที่ตำแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจาก  ครบวาระการดำรง
    ตำแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนตำแหน่งท่ีว่างภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่
    วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยนำวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ข้างต้น
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     11. ในกรณีที่เห็นว่า   จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ 
    ก่อนสี่สิบห้าวัน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน



 

    วันท่ีผู้ดำรงตำแหน่งเดิมครบวาระโดยนำวิธีการคัดเลือกท่ีกำหนดไว้ข้างต้น
    มาใช้บังคับโดยอนุโลมครับ ขอเชิญท่านประธานสภาต่อเลยครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณครับ ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและ
 เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
 ตามที ่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้เร ียนให้ทุกท่านทราบ  โดยเป็น
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการมีจำนวน 3 คน ขอเชิญท่าน
 สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครับ ขอเชิญสมาชิกสภา
 เทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ 
นายบุญมี บุญคำ   
สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่ีเคารพ  ผม
 นายบุญมี บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกตั้งที่ 2  
 ขอเสนอรายชื ่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นประจำเทศบาลตำบล
 สำโรงทาบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ครับ 1. นางสมพร สมดี 2. นายวิทยา 
 วิวาสุข และ 3. นางสายกุหลาบ โพธิ์ภักดีครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ้นครับ  นาย
 ธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย และนายชำนาญ บุญคำ เป็นผู้รับรองผลครับ โดย
 มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  ๒ คน ซึ ่งเป็นไปตาม
 ระเบียบที่กำหนดไว้ครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายช่ือ
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบอีกไหมครับ  
มติที่ประชุม  เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประจำ
 เทศบาลตำบลสำโรงทาบเป็นอย่างอื่น จึงถือว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล
 สำโรงทาบเห็นชอบ มีมติให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประจำเทศบาล
 ตำบลสำโรงทาบ  ให้มีจำนวน 3 ท่านดังนี้ครับ  
  1.นางสมพร สมดี  
  2.นายวิทยา วิวาสุข   
  3.นางสายกุหลาบ โพธิ์ภักดี 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเชิญท่านเลขานุการสภาอ่านระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
    แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ 
นายอุทัย โชติบุตร 
เลขานุการสภา   6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หน้า 56 หมวด 6 การติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28  



 

     6.2.1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
     1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวน    3    คน 
     2. ให้ดำเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกสมาชิก
    สภาท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำวิธีการตามความใน
    ข้อ 6.1.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมครับ เชิญท่านประธานสภาดำเนินการต่อ
    ได้เลยครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณครับ ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและ
 เสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้
 เรียนให้ทุกท่านทราบ  โดยเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถิ ่น  ซ ึ ่งคณะกรรมการมีจำนวน 3 คน ขอเชิญท่าน
 สมาชิกเสนอรายชื ่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบครับ 
นายชำนาญ บุญคำ   
สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบท่ีเคารพ  ผม
 นายชำนาญ บุญคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขตเลือกต้ังท่ี 2  
 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ครับ 1.นายธวัชชัย 
 วิวาสุข 2.นางปราณี ทองดี และ 3.นายบุญมี บุญคำครับ 
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองผลโปรดยกมือขึ้นครับ  นาย
 ธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย และนายวิทยา วิวาสุข เป็นผู้รับรองผลครับ โดยมี
 สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองไม่น้อยกว่า  ๒ คน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
 ที ่กำหนดไว้คร ับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอราย ช่ือ
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำเทศบาล
 ตำบลสำโรงทาบอีกไหมครับ  
มติที่ประชุม  เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอรายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถิ ่น เทศบาลตำบลสำโรงทาบเป็นอย่างอื ่น จึงถือว่าท่ี
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบเห็นชอบ มีมติให้คณะกรรมการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
 ให้มจีำนวน 3 ท่านดังนี้ครับ  
  1.นายธวัชชัย วิวาสุข  
  2.นางปราณี ทองดี  
  3.นายบุญมี บุญคำ 
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