
 

 

 
การประชมุสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

           วันจันทร์ที่   ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

     เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 

ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 

 

 
นายบัญชา          สายสืบสวสัดิ์ 
น.ส.พรรณพัชนันท์ อัครมั่นคงวณิช 
นายนิพนธ์          สายสืบสวสัดิ์ 
นายสว่าง           ทัดเทียม 
นายสมชัย           สนธิอัชชรา 
นายธรรมรัตน์      เพชราวุฒไิกร 
นายปิยมิตร         มูลผลา 
นางศิริลักษณ์       พงษ์พานิช 
นายชัยวุฒิ          นาคสินธุ์ 
นายดนัย            เอ่ียมวสันต์ 
นางสาวศศิธร       แต้พานิช 
นายณภัทร          กิตติโกษา 
นายพิชัย            ทรงศักดิ์ศรี 
นายพรศักดิ์         ก่อเลิศรัศม ี
นายจิรชัย            อัมราลิขิต 
นายสิทธิศักดิ์        มูลผลา 
นายวีรวุฒิ           กรกิจโสภณ 
น.ส.เขมณัฏฐ์       รักจรรยาบรรณ 
นางนันท์ธนาภา    เวชเดช  
 

 
ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

นางนันท์ธนาภา    เวชเดช  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มาครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล  แล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดธปูเทียน บูชาพระรัตนตรัย   
    และเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ ๒ 
    ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ ์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม และกล่าวเปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมยัแรก  คร้ังที่ ๒  ประจำปี  

พ.ศ.๒๕๖๔  
     ระเบียบวาระที่    ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี) 
               -ไม่มี- 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์   ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

-มีสมาชิกทา่นใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรอืไม่ครับ  
เมื่อไม่มี  ท่านใดแก้ไข  ผมขอผูร้ับรองรายงานการประชุม  ขอได้โปรดยกมือครับ  
(สมาชิกยกมือรับรอง   ๑๗  ท่าน) 
 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

 
๑๗. 

 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 

 

นายวิจัย       อัมราลิขิต 
นายศุภฤกษ์    มูลผลา 
นายประยูร     กิจอริยกุล 
นายปรีชา      กาญจนบัตร 
นายธเนศร์       เจริญชัย 
นายประยุทธ   กาญจนางกูรพันธุ์ 
นายดำรงศักดิ์      ทองนพเก้า 
นางสาวสุภารัตน์  พุทธรักษา 
นายจิรศักดิ์        คงทอง 
นางวิบูลย์ศรี       มุสิทธิมณี 
นายอรุณ           ทำเนาว์ 
ส.อ.วิรัตน์          แดงยั่งยืน 
นางเกล้าฟ้า        ทองสนธิ 
นางจีระวรรณ      ศรีบุญยัง 
นางพัชรี            เจริญศรีสุวฒัน์ 
นางอัญชลี          คงทอง 
 
นางสาวรังศิมา    เสียงเพราะ 
 
นางสาวนิตยา     วงษ์มีศรี 
นายเตชทัต        ถิ่นกำเหนิด 
จ่าเอกศราวุธ      จันทรา 
นายภัทรพล       ศรีชมภูปวรา 
นายสุพรรณ       คู่นา 
นางสาวปฐมาวดี  พิริยะตะกุล 
นางสาวอพัชฎา   แจ่มจันทร์ 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
รก.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 



 
-๓- 

 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ประธานสภาเทศบาล  พนัสนิคม  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
    และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลพัฒนา 
    เทศบาลเมืองพนัสนิคม             (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายวิจัย   อัมราลิขิต   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
    พนัสนิคมเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
พนัสนิคม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
    หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๖๑ และตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกเพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง 
พนัสนิคม จำนวน ๓ คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จำนวน ๓ คน 

        เหตุผล 
 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
ทำให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้หมดลง จึงเห็นควร
ปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ตามระเบียบฯหมวด ๑ ข้อ ๘ (๓) สมาชิก
สภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  ๓  คน เป็นคณะกรรมการ 
๒.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
ตามระเบียบฯ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือก  
จำนวน ๓ คน  เป็นกรรมการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อนำไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จำนวน ๓ คน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จำนวน ๓ คน ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 

-๔- 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญเลขานุการเทศบาลชี้แจงวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ครับ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ข้อ  ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ประกอบด้วย 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น    ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน  กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน ๓  คน  กรรมการ 
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน    กรรมการ 
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า

สามคน      กรรมการ 
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน       ผูช้่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ผู้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง 
คราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน โดยให้ 
คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอีกคน
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘  
ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่น  มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบเพ่ือออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
 
 



 
-๕- 

 
นายบัญชา     สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ประธานสภาเทศบาล  พนัสนิคมพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
    เทศบาล จำนวน ๓ ท่าน ขอเชิญท่านสท.ชัยวุฒิ  นาคสินธุ์   ครับ 
นายชัยวุฒิ     นาคสินธุ ์   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผม นายชัยวุฒิ  นาคสินธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๓   

ขอเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองพนัสนิคม   จำนวน  ๓  ท่าน  ประกอบด้วย 

    ๑.นายจิรชัย   อัมราลิขิต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   เขต ๑ 
    ๒.นายวีรวุฒิ   กรกิจโสภณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๒ 
    ๓.นายณภัทร  กิตติโกษา    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๓ 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล     มีผู้รับรอง  ๑๔  ท่าน  ประกอบด้วย     
    ๑.นางสาวพรรณพัชนันท์    อัครมั่นคงวณิช 
    ๒.นายนิพนธ์    สายสืบสวัสดิ ์
    ๓.นายสว่าง    ทัดเทียม 
    ๔.นายสมชัย    สนธิอัชชรา 
    ๕.นายธรรมรัตน์    เพชราวุฒิไกร 
    ๖.นายปิยมิตร    มูลผลา 
    ๗.นางศิริลักษณ์    พงษ์พานิช 
    ๘.นายชัยวุฒ ิ    นาคสินธุ์ 
    ๙.นายดนัย    เอ่ียมวสันต์ 
    ๑๐.นางสาวศศิธร   แต้พานิช 
    ๑๑.นายพิชัย    ทรงศักดิ์ศรี 
    ๑๒.นายพรศักดิ์    ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๓.นายสิทธิศักดิ์    มูลผลา 
    ๑๔.นางสาวเขมณัฏฐ์        รกัจรรยาบรรณ  
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  เมืองพนัสนิคมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี ถือว่ามีการเสนอชื่อครบ 
    จำนวน  ๓  ท่าน   ประกอบด้วย 
    ๑.นายจิรชัย   อัมราลิขิต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม     เขต  ๑ 
    ๒.นายวีรวุฒิ   กรกิจโสภณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม    เขต  ๒ 
    ๓.นายณภัทร  กิตติโกษา    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   เขต  ๓ 
    ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง 

พนัสนิคม  ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคมแต่งตั้งต่อไป 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

นายบัญชา     สายสืบสวัสดิ์  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  เมืองพนัสนิคมที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
จำนวน  ๓ ท่าน  ขอเชิญ สท.วีรวุฒิ   กรกิจโสภณ ครับ 

นายวีรวุฒิ     กรกิจโสภณ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายวีรวุฒิ   กรกิจโสภณ สมาชิกสภา  

เทศบาล เขต  ๒  ผมขอเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เหมาะสมแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
จำนวน  ๓ ท่าน ประกอบด้วย 

    ๑.นายธรรมรัตน์ เพชราวุฒิไกร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑ 
    ๒.นายพิชัย       ทรงศักดิ์ศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๒ 
    ๓.นายสว่าง      ทัดเทียม       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๓ 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   มีผู้รับรอง  ๑๔  ท่าน  ประกอบด้วย     
    ๑.นางสาวพรรณพัชนันท์    อัครมั่นคงวณิช 
    ๒.นายนิพนธ์    สายสืบสวัสดิ ์
    ๓.นายสว่าง    ทัดเทียม 
    ๔.นายสมชัย    สนธิอัชชรา 
    ๕.นายธรรมรัตน์    เพชราวุฒิไกร 
    ๖.นายปิยมิตร    มูลผลา 
    ๗.นางศิริลักษณ์    พงษ์พานิช 
    ๘.นายชัยวุฒ ิ    นาคสินธุ์ 
    ๙.นายดนัย    เอ่ียมวสันต์ 
    ๑๐.นางสาวศศิธร   แต้พานิช 
    ๑๑.นายพิชัย    ทรงศักดิ์ศรี 
    ๑๒.นายพรศักดิ์    ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๓.นายสิทธิศักดิ์    มูลผลา 
    ๑๔.นางสาวเขมณัฏฐ์        รกัจรรยาบรรณ   
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมอีก 
    หรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่ามีการเสนอชื่อครบ  จำนวน  ๓  ท่าน ประกอบด้วย   
    ๑.นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๑ 
    ๒.นายพิชัย       ทรงศักดิ์ศรี    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   เขต ๒ 
    ๓.นายสว่าง      ทัดเทียม        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   เขต ๓ 
    ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 
 
 
 



 
 
                             -๗- 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม (กองการศึกษา)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายวิจัย       อัมราลิขิต   เรียนประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาใน
สังกัด แล้วแต่กรณี 
                                         เหตุผล 
 เทศบาลเมืองพนัสนิคม  จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่น
เห็นชอบ จำนวน ๓ ท่าน และ (๗) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องทีส่ภาท้องถิ่นเห็นชอบ  จำนวน  ๒ ท่าน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  

๑.นายปรีชา กาญจนบัตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 
๒.นายบุญชัย ทิพยางกูร     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
๓.พระมหามนัส   ปสนโน       เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม 
๔.นายประสิทธิ์    พุ่มจำปา    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 
                                    ชลบุรีบริหารธุรกิจ 
๕.นางวันเพ็ญ     วิถีธรรม       ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญญวิทยาคาร 
ขอได้โปรดนำเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเพ่ือพิจารณาให้ 

    ความเห็นชอบต่อไป 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ผมขอมติที่
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เห็นชอบ  ๑๗   ท่าน  ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นางสาวพรรณพัชนันท์    อัครมั่นคงวณิช 
    ๒.นายนิพนธ์    สายสืบสวัสดิ ์
    ๓.นายสว่าง    ทัดเทียม 
    ๔.นายสมชัย    สนธิอัชชรา 
    ๕.นายธรรมรัตน์    เพชราวุฒิไกร 
    ๖.นายปิยมิตร    มูลผลา 
    ๗.นางศิริลักษณ์    พงษ์พานิช 
    ๘.นายชัยวุฒ ิ    นาคสินธุ์ 
    ๙.นายดนัย    เอ่ียมวสันต์ 
    ๑๐.นางสาวศศิธร   แต้พานิช 
    ๑๑.นายณภัทร    กิตติโกษา 
    ๑๒.นายพิชัย    ทรงศักดิ์ศรี 
    ๑๓.นายพรศักดิ์    ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๔.นายจิรชัย    อัมราลิขิต 



 
 

-๘- 
 

    ๑๕.นายสิทธิศักดิ์    มูลผลา 
    ๑๖.นางสาวเขมณัฏฐ์        รกัจรรยาบรรณ  
    ๑๗.นายวีรวุฒ ิ    กรกิจโสภณ 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  ขอได้โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม    สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบญัตติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    การศึกษาของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ญัตติอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   

ขอเชิญ สท.พิชัย   ทรงศักดิ์ศรี  ครับ 
นายพิชัย     ทรงศักดิ์ศรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายพิชัย ทรงศักดิ์ศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต  ๒  อยากเรียนถามท่าน 
    ประธานสภาเทศบาล  ชาวบ้านถามว่าเมรุวัดกลางเราจะสร้างเมื่อไร 
    จะเสร็จเมื่อไร  ขอบคุณครับ 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิจัย     อัมราลิขิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและท่านสมาชิกสภา
นายกเทศมนตรี   เทศบาลผู้ทรงเกียรติ  เรื่องเมรุวัดใหม่และวัดกลางที่ใช้ร่วมกันนั้นในอดีตเมรุ 
    หลังนั้นที่เตาเผาศพเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นผู้ก่อสร้างและติดตั้งให้ 
    เนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานานจะทำให้เกิดความชำรุด ซึ่งทางวัดทั้ง ๒  
    แห่ง ได้แจ้งเรามาทางเราก็ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนให้  แต่เนื่องจากการ 
    ต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนเราจะต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่าง  เราต้องรอ 

การจัดสรรเงินจากรัฐบาลมาให้เทศบาลเมืองพนัสนิคม ณ วันนี้ผู้อำนวยการ
กองคลังได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนจากการที่เราประชุมร่วมกันว่าได้มีการโอนเงิน
อุดหนุ น เข้ ามาแล้ ว  และมี เพี ย งพอที่ จะ โอน เงิน อุดหนุ น   จำน วน                  
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ให้กับทางวัดเพ่ือไปดำเนินการจัดสร้างเตาเผาหลังใหม่
ขึ้นมาก็คือเมรุเดิมเตาได้เปลี่ยนใหม่หมด  ซึ่งผมได้ประสานงานกับเจ้าอาวาส
วัดใหม่แล้ว  ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลพนัสนิคมได้แจ้งมาแล้วว่าเรากำลังทำเรื่อง
ในการที่จะโอนเงินไปให้และการจัดซื้อจัดจ้างทางวัดเป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งอยู่
ในความดูแลเรื่องของความเรียบร้อย  ซึ่งเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นเจ้าของ
งบประมาณก็ต้องเข้าไปสังเกตการณ์การด้วย  ก็คงเริ่มดำเนินการในเร็ววันนี้
ครับ  ขอบคุณครับ 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.ดนัย  เอี่ยมวสันต์ ครับ 
นายดนัย      เอี่ยมวสันต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาผู้
สมาชิกสภาเทศบาล  ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายดนัย   เอ่ียมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
    พนัสนิคม  เขต  ๑  ก่อนอื่นเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักบริเวณตลาด 
    ใหม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังชาวบ้านฝากขอบคุณท่านรองประยูร  และท่าน 
    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๓  ฝากท่านรองประยูรช่วยไปดู 
    บริเวณสี่แยกหอพระพุทธมิ่งเมืองด้วยว่าเวลาฝนตกน้ำท่วมขัง   

ฝากไปดูด้วยครับ 



 
 

-๙- 
 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.ดนัย   เอ่ียมวสันต์  ครับ 
นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เกียรติ  ผมนายดนัย   เอ่ียมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
    เขต ๑  อยากทราบว่าบริเวณศาลาประชาคมศรีวิชัยไม่ทราบว่าจะบูรณะ 
    เมื่อไรครับ 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิจัย       อัมราลิขิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เคารพ  เรื่องนี้
นายกเทศมนตรี   ผมเคยแจ้งไปแล้วว่าตรงบริเวณศาลาประชาคมศรีวิชัย  เนื่องจากเจ้าอาวาส 
    วัดนามะตูม  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  พระอาจารย์ขวัญชัยได้พูดว่าจะสร้าง 

วิหารพระพุทธมิ่งเมืองใหม่  ซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่อาจจะเป็นแลนด์มาร์ค
หลังใหม่หรือแห่งใหม่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมของเรา  ซึ่งท่านจะ
ออกแบบล้านนา  ซึ่งแบบได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เราก็ได้มีการ
ประชาคมชุมชนย่อยที่  ๒  และชุมชนย่อยที่ ๓  ซึ่งในพื้นที่นั้นก็เห็นด้วยที่จะ
ให้ทำการรื้อศาลาประชาคมศรีวิชัยออกและสร้างเป็นที่ประดิษฐานของพระ
พุทธมิ่งเมืองซึ่งพระอาจารย์ขวัญชัยเป็นผู้ออกแบบและจะรับผิดชอบในเรื่อง
ของงบประมาณทั้งหมด  ตอนนี้ท่านก็เร่งให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมทำในเรื่อง
ของการรื้อ  ก็เลยมีผลต่อเนื่องที่ชุมชนย่อยที่ ๓ มีศาลปู่ตาซึ่งสมาชิกสภา
เทศบาลหลายท่านคงทราบดีว่าศาลปู่ตาเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนใน
บริเวณนั้น  แต่  ณ  วันนี้ศาลปู่ตาทางเข้าจะต้องผ่านที่ของเอกชน  และพ้ืนที่
ในการทำกิจกรรมแทบจะไม่ค่อยมีเลยแต่ละปี  ก็ถามต่อไปอีกว่าหลังจากที่
สร้างวิหารพระพุทธมิ่งเมืองเสร็จ  ถ้าเราอัญเชิญองค์พระพุทธมิ่งเมืองไป
ประดิษฐานสถานที่เราสร้างในอนาคตอันใกล้  วิหารเก่าซึ่งอยู่ริมสระน้ำเราก็
จะมาเป็นที่ประดิษฐานสถานของศาลปู่ตา  เพ่ือให้ทุกคนได้สักการะและก็มี
พ้ืนที่บริเวณที่จะจัดกิจกรรมได้อย่างสะดวก  ซึ่งทางชุมชนย่อยที่ ๓  ก็เห็น
ด้วยก็จะทำให้หอพระพุทธมิ่งเมืองตรงนี้อยู่ในวิหารที่สวยงาม  ศาลปู่ตาจะ
ได้มาประดิษฐานในวิหารของพระพุทธมิ่งเมืองเดิมก็มีการทำกิจกรรมทาง
ศาสนาและทั้งสองแห่งก็สามารถทำร่วมกันในเวลาเดียวกัน   เพ่ือเป็นสิริ
มงคลของประชาชนในบริเวณนั้น  ก็เรียนชี้แจงให้กับทุกท่านทราบว่าเราจะ
รื้อศาลาประชาคมหลังเก่าประชาชนก็ถามอีกว่ารื้อแล้วเขาจะไปทำกิจกรรม
ในเรื่องของงานแต่งงาน  งานบวช  ได้ที่ไหนเพราะว่าจะใช้ของเทศบาลเมือง
พนัสนิคมจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  ทางผมก็ได้ติดต่อกับทางโรงเรียนทั้ง ๔ 
โรงเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓  โรงเรียนเทศบาล ๔  ซึ่งมี
พ้ืนที่และอาคารอเนกประสงค์ในแต่ละแห่งอยู่แล้ว  เราก็บอกว่าถ้าต้องการที่
จะจัดงานบวช  งานแต่งงานที่ไม่ใหญ่ก็สามารถจัดได้ที่โรงเรียนเทศบาล ๑  
โรงเรียนเทศบาล ๓  โรงเรียนเทศบาล ๔ อาคารอเนกประสงค์ทั้ง ๓  แห่ง      
มีหมดทางชุมชนย่อยเขาก็เห็นด้วย  สรุปก็คือศาลาประชาคมศรีวิชัยจะรื้อ
ออกเพ่ือสร้างเป็นวิหารพระพุทธมิ่งเมือง  และย้ายศาลปู่ตาซึ่งเป็นที่คับแคบ
ไม่มีทางเข้าย้ายมาอยู่แทนหอพระพุทธมิ่งเมืองหลังเดิม  ประชาชนสามารถ 
 



 
 

-๑๐- 
ที่จะไปใช้อาคารอเนกประสงค์ในโรงเรียนเทศบาล ๑  โรงเรียนเทศบาล ๓  
และโรงเรียนเทศบาล ๔ ก็เรียนชี้แจงให้กับทุกท่านทราบ  ณ ที่นี้ครับ 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.ดนัย   เอ่ียมวสันต์  ครับ 
นายดนัย    เอี่ยมวสันต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ในเมื่อยังสร้าง
สมาชิกสภาเทศบาล  ศาลาประชาคมศรีวิชัยยังไม่เสร็จ  ชาวบ้านได้แจ้งมาบอกผมมีมูลนกเยอะ 
    มาก  ขอให้ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมช่วยไปล้างมูลนกหน่อยครับ  
    เพราะว่าเยอะมากแถวนั้นมีคนติดโควิดหลายคนแล้ว  อาจจะติดเชื้อไข้หวัด 
    นกเพ่ิมข้ึน  ขอบคุณมากครับ 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.ดนัย  ครับ 
นายดนัย     เอี่ยมวสันต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เคารพ  กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๑  ผมอยากจะทราบว่าทาง 
    เทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่ทราบว่าโรงเรียนเทศบาลเราได้เปิดเรียน 

เมื่อไรครับ 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิจัย      อัมราลิขิต   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้
นายกเทศมนตรี   ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามประกาศของรัฐบาลกลาง ซึ่งถ้าท่านสนใจในเรื่อง 
    ของสื่อได้ประกาศให้ทราบทั่วไปแล้วว่าโรงเรียนเปิดภาคเรียนในวันที่   

๑ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔  ครับ 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ถ้าเปิดเรียนในวันที่ ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ ผมขออนุญาตให้ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้นำยา 
    ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)ไปฉีดตามท่ีโรงเรียนเทศบาล ๑-๔  

ด้วยนะครับ  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจว่าทางโรงเรียนเราได้มีการฆ่า
เชื้อของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-๑๙) แล้ว  ขอบคุณครับ 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิจัย   อัมราลิขิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วง
นายกเทศมนตรี   เรามีมาตรการไว้เรียบร้อยหมดแล้ว  ในการที่จะเปิดเรียนหรือว่าจะใช้ 
    อาคารสถานที่ที่เป็นส่วนรวม ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมก็ได้ดำเนินการ 
    ในการที่จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก็มีการคัดกรองของเด็กและของผู้ปกครอง 

ที่จะเข้าเรียน ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๑- 
 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ    
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
นายวิจัย   อัมราลิขิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เคารพ ผมมีเรื่อง
นายกเทศมนตรี   หนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญสำหรับบ้านเราท้องถิ่นเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ 
    ชื่อณัฐพงศ์ พันธ์น้อย เป็นผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม 
    มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  ซึ่งผมได้เคยประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ 
    มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้ว  ในการที่จะพัฒนา 
    เมืองเก่าเพ่ือที่จะสร้างเศรษฐกิจเรามีการประชุม Zoom meeting กัน   

และอาจารย์อยากท่ีจะทำหนังสือวารสารเกี่ยวกับพนัสนิคมและจะฟ้ืนฟู 
เมืองเก่า ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นักในประเทศไทย  จะได้  ๘  เมืองนำร่อง 
การที่ จะทำ ๘ เมืองนำร่อง  ครั้งเดียว ๘ เมือง เขาคิดว่ายังไม่พร้อม                    
ทางอาจารย์เห็นว่าเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำร่อง
ลำดับแรก  ก็เลยคุยทาง   Zoom  meeting กับผมจะเสนอให้เทศบาลเมือง
พนัสนิคมเป็นเทศบาลเมืองนำร่องในเรื่องนี้ซึ่งทางผมก็ได้ตกลงว่าจะทำงาน
ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในการพัฒนาและออกแบบเพ่ือสังคม
ของเมืองเก่า  ซึ่งในเบื้องต้นจะจัดทำวารสารส่งเสริมการพัฒนาเมืองและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น  ซึ่งจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมืองในอดีตอะไรที่หมดไปแล้ว  
ก็อยากที่จะฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่  ๒.ในเรื่องการพยายามฟ้ืนฟูสินค้าเศรษฐกิจใน
เมืองนั้น ๆ ให้ทุกคนได้ทราบว่าเรามีอะไร  จะฟ้ืนฟูในเรื่องของที่พักอาศัย  
ฟ้ืนฟู ในเรื่องแหล่งนันทนาการทั้งหมด จัดทำวารสารนี้แจกจ่ายไปทั่วประเทศ
และจั ดนิ ท รรศการที่ มห าวิท ย าลั ย จุฬ าล งกรณ์   ห ลั งจากนั้ น เข า                    
ก็จะมีการเอาสินค้าของเมืองที่เด่น ๆ  ไปจัดนิทรรศการและเพ่ือให้เชิญชวน
ให้นักธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปได้เข้ามาชมนิทรรศการ  สามารถสั่งซื้อทาง
ออนไลน์ได้เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของเมืองพนัสนิคม  และก็ได้แจ้งให้
ผมช่วยหาบุคคล ๒ กลุ่ม  
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ  ๕๐  ปีขึ้นไป 
กลุ่มที่สองก็คือรองลงมาตั้งแต่อายุ  ๒๐-๓๐ ปี  จะให้  ๒  กลุ่มนี้มาระดม
ความคิดเห็นเพ่ือที่จะทำวารสาร คนรุ่นเก่าเพ่ือที่จะมาเล่าอะไรที่เกิดขึ้นเมือง
พนัสนิคมในอดีต  สามารถท่ีจะนำมาให้เขารู้เห็นกันในปัจจุบันได้   
คนรุ่นใหม่จะถามคนเก่าว่าอยากจะเห็นอะไรในอนาคตและอยากท่ีจะให้เมือง
พนัสนิคมไปในทิศทางใด  ถ้าเราได้คน ๒ กลุ่มนี้แล้วเขาก็จะมีการประชุม   
Zoom  meeting อีกครั้งหนึ่งในเร็ว ๆ นี้   เพ่ือที่จะสามารถระดมสมอง              
ในการแสดงความคิดเห็นกัน  ผมได้นำเรียนเรื่องนี้ให้สภาเทศบาลเมือง               
พนัสนิคมได้ทราบเพ่ือที่จะแจ้งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลที่สนใจ  ถ้าสมมุติ
ว่ามีการประชุม Zoom meeting เมื่อไรก็จะให้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายคุณเรือน
แก้ว  ภักดีคำ  แจ้งมาประชุมร่วมกันมาออกความคิดเห็นมารับทราบเพ่ือที่จะ
มาวางหลัก  มาวางนโยบายในการพัฒนาเมืองต่อไป ในอนาคตในเร็ว ๆ  นี้ให้
ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมทำหนังสือแจ้งให้ทราบ  ท่านใดที่จะสะดวกหรือ
ว่าสนใจก็เชิญผมจะทำหนังสือเชิญทุกคน  ถ้าสนใจยังไงช่วยกันเพ่ือจะให้ทาง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โปรโมทเมืองพนัสนิคมให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไป 
 



 
 

-๑๒- 
 
จะสอดคล้องกับบ้านสานใจที่เราทำอยู่  ณ วันนี้ซึ่งจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง 
ซึ่งสามารถที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาเมืองผมคิดว่าเป็นประโยชน์
ของท้องถิ่นของเรา  แจ้งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมแห่งนี้ได้
ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มี  การประชุมวันนี้ก็ครบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก 
    ทุกท่าน  ท่านผู้บริหาร  เลขานุการ  หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ 

        ทุกท่านที่มาประชุมกันในวันนี้   ผมขอปิดประชุมครับ 
 

            .............................................. 
 

ปิดประชุม เวลา  ๑๖.๐๕ น.              
 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม 
  (นางสาวปฐมาวดี  พิริยะตะกุล) 
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

 

    (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวรังศิมา  เสียงเพราะ) 

      หวัหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน 
                หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 

 

    (ลงชื่อ)        เลขานุการสภาเทศบาล 
          (นางนันท์ธนาภา  เวชเดช) 

    ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๓- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
เมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่   ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗ พฤษภาคม                     
พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เวลา ๑๕.๐๐ น.  เรียบร้อยแล้ว รับรองว่าข้อความ             
ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว ถูกต้อง  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานในครั้งนี้แล้ว 
 
    ลงชื่อ           ประธานกรรมการ 

    (นายดนัย   เอี่ยมวสันต์)    
 
 

ลงชื่อ  
    (นายสมชัย  สนธิอัชชรา)        กรรมการ 
 

 
ลงชื่อ      กรรมการและเลขานุการ 
     (นายสว่าง    ทัดเทียม)  
 
 
ลงชื่อ      ประธานสภาเทศบาล 
   (นายบัญชา      สายสืบสวัสดิ์)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นางสาวปฐมาวดี  พิริยะตะกุล) 
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
    (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวรังศิมา  เสียงเพราะ) 

      หวัหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน 
                หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 

 
    (ลงชื่อ)        เลขานุการสภาเทศบาล 
          (นางนันท์ธนาภา  เวชเดช) 

   ปลัดเทศบาล 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           
 

 
ที ่ ชบ  ๕๒๑๐๑/                         สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
                            ถนนเมืองเก่า อำเภอพนัสนิคม  

       จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐                               

        พฤษภาคม  ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                           
 

เรื่อง     กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
 

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.สำเนาหนงัสือ ที่ ลต             ลงวันที่       เมษายน  ๒๕๖๔        จำนวน  ๑   ชุด    
           ๒.ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม          จำนวน  ๑  ชุด 
 

  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  เมื่อวัน
อาทิตย์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  ครบตามจำนวนแล้ว  ในการประชุมครั้งที่      /๒๕๖๔   เมื่อวันที่    เมษายน 
๒๕๖๔  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินของสภาท้องถิ่น  เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
กำหนด  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ครั้งแรกและกำหนดวันประชุม
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯครบตามจำนวนแล้ว  และให้ที่
ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
     (นางนันท์ธนาภา   เวชเดช) 
              ปลัดเทศบาล   ปฏิบตัิหน้าที่ 
             นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 
 

      
 
 
สำนักปลัดเทศบาล 
งานธุรการ 
โทร.     ๐-๓๘๔๖-๑๑๔๔    ต่อ  ๑๐๕ 
โทรสาร     ๐-๓๘๔๗-๓๕๔๙ 
       

“ซื่อสัตย์  สุจรติ มุ่งสมัฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
 

 



คู่ฉบบั 
 

ที ่ ชบ  ๕๒๑๐๑/                         สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
                            ถนนเมืองเก่า อำเภอพนัสนิคม  

       จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐                               

        พฤษภาคม  ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                           
 

เรื่อง     กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
 

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.สำเนาหนงัสือ ที่ ลต             ลงวันที่       เมษายน  ๒๕๖๔        จำนวน  ๑   ชุด    
           ๒.ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม          จำนวน  ๑  ชุด 
 

  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  เมื่อวัน
อาทิตย์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖  ครบตามจำนวนแล้ว  ในการประชุมครั้งที่      /๒๕๖๔   เมื่อวันที่    เมษายน 
๒๕๖๔  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินของสภาท้องถิ่น  เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
กำหนด  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ครั้งแรกและกำหนดวันประชุม
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯครบตามจำนวนแล้ว  และให้ที่
ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
     (นางนันท์ธนาภา   เวชเดช) 
              ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
          
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล 
งานธุรการ 
โทร.     ๐-๓๘๔๖-๑๑๔๔    ต่อ  ๑๐๕ 
โทรสาร     ๐-๓๘๔๗-๓๕๔๙ 
       

“ซื่อสัตย์  สุจรติ มุ่งสมัฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สำนักปลัดเทศบาล  (งานบริหารงานทั่วไป)  ฝ่ายอำนวยการ                                   . 

ที ่                 / ๒๕๖๔           วันที ่          พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔                        . 

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม                                                      . 
เรียน รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
เทศบาล ๑-๔ และผู้จัดการสถานธนานุบาล 

 

  ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ครั้งแรก ประจำปี 
๒๕๖๔  ในวันพุธที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเชิญเข้ารับฟังการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   และให้           
แต่งเครื่องแบบกากีคอพับ 
    
 
 
    
                                                             (นางนนัท์ธนาภา   เวชเดช) 
                        ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สำนักปลัดเทศบาล  (งานบริหารงานทั่วไป)  ฝ่ายอำนวยการ                                   . 

ที ่                 / ๒๕๖๔           วันที ่          พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔                        . 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์                                                                              .. 

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    
   

  เนื่องด้วยในวันพุธที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เทศบาลเมืองพนัสนิคมจะเปิดการประชุมสภา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัส
นิคม  รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้ผู้ที่ 
สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ตามวัน  เวลา และสถานที่  ดังกล่าว 
    
    
 
     (นางสาวรังศิมา   เสียงเพราะ) 
     รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
                                                              
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



           
 

 
ที ่ สภา ๕๒๑๐๑.๑/                         สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
                            ถนนเมืองเก่า อำเภอพนัสนิคม  

       จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐                               

        พฤษภาคม  ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                           
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
 

เรียน    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล    จำนวน    ๑   ชุด 

  ๒. สำเนาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน    ๑   ชุด     
            

  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  เมื่อวัน
อาทิตย์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  ครบตามจำนวนแล้ว  ในการประชุม เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๔  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

  บัดนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  ครั้ง
แรก  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ในวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองพนัสนิคม  เพ่ือให้การดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงอาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   ข้อ ๒๓  
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ในวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว            โดย
พร้อมเพรียงกัน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
     (นางนันท์ธนาภา   เวชเดช) 
              ปลัดเทศบาล   ปฏิบตัิหน้าที่ 
             นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 
 

      
สำนักงานเลขานุการสภาเทศบาล 
งานเลขานุการสภาเทศบาล 
โทรศัพท์  ๐-๓๘๔๖-๑๑๔๔    ต่อ  ๑๐๕ 
โทรสาร   ๐-๓๘๔๗-๓๕๔๙ 
       

“ซื่อสัตย์  สุจรติ มุ่งสมัฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
 
 

 



คู่ฉบบั 
ที ่ สภา ๕๒๑๐๑.๑/                         สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
                            ถนนเมืองเก่า อำเภอพนัสนิคม  

       จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐                               

        พฤษภาคม  ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                           
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
 

เรียน    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล    จำนวน    ๑   ชุด 

  ๒. สำเนาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน    ๑   ชุด     
            
  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  เมื่อวัน
อาทิตย์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖  ครบตามจำนวนแล้ว  ในการประชุมครั้งที่      /๒๕๖๔   เมื่อวันที่    พฤษภาคม  
๒๕๖๔  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

  บัดนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  ครั้ง
แรก  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ในวันพุธที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม  เพ่ือให้การดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   ข้อ 
๒๓  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ในวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว            
โดยพร้อมเพรียงกัน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
     (นางนันท์ธนาภา   เวชเดช) 
              ปลัดเทศบาล   ปฏิบตัิหน้าที่ 
             นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 
 

    
   
สำนักงานเลขานุการสภาเทศบาล 
งานเลขานุการสภาเทศบาล 
โทรศัพท์  ๐-๓๘๔๖-๑๑๔๔    ต่อ  ๑๐๕ 
โทรสาร   ๐-๓๘๔๗-๓๕๔๙ 
       

“ซื่อสัตย์  สุจรติ มุ่งสมัฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
 
 
 



           
 

 
ที ่ สภา ๕๒๑๐๑.๑/                         สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
                            ถนนเมืองเก่า อำเภอพนัสนิคม  

       จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐                               

        พฤษภาคม  ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                           
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
 

เรียน    นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล    จำนวน    ๑   ชุด 

  ๒. สำเนาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน    ๑   ชุด     
            
  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  เมื่อวัน
อาทิตย์ที่   ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  ครบตามจำนวนแล้ว  ในการประชุมครั้งที่       /๒๕๖๔   เมื่อวันที่      
พฤษภาคม  ๒๕๖๔  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

  บัดนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  
ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ในวันพุธที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองพนัสนิคม  เพ่ือให้การดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงอาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๒๓  
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ในวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อม
เพรียงกัน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
     (นางนันท์ธนาภา   เวชเดช) 
              ปลัดเทศบาล   ปฏิบตัิหน้าที่ 
             นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 
     
สำนักงานเลขานุการสภาเทศบาล 
งานเลขานุการสภาเทศบาล 
โทรศัพท์  ๐-๓๘๔๖-๑๑๔๔    ต่อ  ๑๐๕ 
โทรสาร   ๐-๓๘๔๗-๓๕๔๙ 
       

“ซื่อสัตย์  สุจรติ มุ่งสมัฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
 

 

 



คู่ฉบบั 
 
 
 

ที ่ สภา ๕๒๑๐๑.๑/                         สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
                            ถนนเมืองเก่า อำเภอพนัสนิคม  

       จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐                               

        พฤษภาคม  ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                           
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
 

เรียน    นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล    จำนวน    ๑   ชุด 

  ๒. สำเนาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน    ๑   ชุด     
            

  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  เมื่อวัน
อาทิตย์ที่   ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  ครบตามจำนวนแล้ว  ในการประชุมครั้งที่       /๒๕๖๔   เมื่อวันที่      
พฤษภาคม  ๒๕๖๔  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

  บัดนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  
ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ในวันพุธที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองพนัสนิคม  เพ่ือให้การดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงอาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๒๓  
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ในวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อม
เพรียงกัน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
     (นางนันท์ธนาภา   เวชเดช) 
              ปลัดเทศบาล   ปฏิบตัิหน้าที่ 
             นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 
    
  
สำนักงานเลขานุการสภาเทศบาล 
งานเลขานุการสภาเทศบาล 
โทรศัพท์  ๐-๓๘๔๖-๑๑๔๔    ต่อ  ๑๐๕ 
โทรสาร   ๐-๓๘๔๗-๓๕๔๙ 
       

“ซื่อสัตย์  สุจรติ มุ่งสมัฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

สมัยประชุม  ครั้งแรก  ประจำปี ๒๕๖๔ 
วันพุธที่   ๕    เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

.................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ที่ประชุม............................................................................................................................. ................................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยประชุม 
    วิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. .............................. 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
           -ไม่มี- 
มติที่ประชุม...........................................................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
           -ไม่มี- 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
           ๕.๑ การเลือกประธานสภาเทศบาล 
           ๕.๒ การเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
           ๕.๓ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
           ๕.๔ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และการประชุม 

สมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕๖๕ 
      ๕.๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓) ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ   
     
มติที่ประชุม............................................................................................................................................ .............
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
สมัยประชุม  สมัยแรก  ประจำปี ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่   ๖    เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
.................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ที่ประชุม......................................................... .......................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  -การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 
           
    
มติที่ประชุม.............................................................. ...........................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  อื่น ๆ   
มติที่ประชุม................................................................................................................. ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 

       เขียนที่..................................................... 
วันที่............เดือน.................................พ.ศ.......................... 

 
เรื่อง  ขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 

  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว........................................................ .............................อายุ........ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี่...........ตำบล..........................อำเภอ..............................จังหวัด ........................... 
มีความประสงค์ขอเข้าการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   ในการประชุมสภาเทศบาล   สมัยประชุม 
       สามัญ         วิสามัญ   สมัยที่...................ครั้งที่.................ในวันที่..................เดือน..................พ.ศ.......... 
เวลา............................น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุร ี
 

  ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าจะปฏิบัติตนในการเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
ตามระเบียบของสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  โดยจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติและให้ความเคารพต่อที่ประชุมสภา
เทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  และปฏิบัติตามที่ประธานสภาเทศบาลกำหนดทุกประการ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ)..............................................ผู้ยื่นคำขอ 
            (..............................................) 
 
ความเห็นเลขานุการสภาเทศบาล 
      เห็นควรอนุญาต   
       
      เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ........................................................ 
      (ลงชื่อ) 
      (.........................................................) 
      ตำแหน่ง......................................................... 
      วันที่...................../.................../.................... 
คำสั่งประธานสภาเทศบาล 
      อนุญาต 
 
      ไม่อนุญาต  เพราะ........................................................................ 
            (ลงชื่อ) 
      (.........................................................) 
      ตำแหน่ง......................................................... 
      วันที่...................../.................../.................... 
 
 
 
 
 

 



หนังสือขอแถลงนโยบาย 
 

            ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 

วันที่.........................เดือน..........................พ.ศ.................. 
เรื่อง   ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 

ข้าพเจ้า  นายวิจัย    อัมราลิขิต   ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  จะขอแถลง 
นโยบายการบริหารการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิ คม  เพ่ือให้ เป็นไป                   
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๔)               
พ.ศ.๒๕๖๒   
 

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี  ยังได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการ
ดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน   จึงมีความประสงค์ขอบรรจุคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี                 
เข้าระเบียบวาระเป็นการเร่งด่วน ตามระเบียบข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกำหนดไว้ว่านอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก           
ตามข้อ ๖  แล้ว  การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑) การประชุมสามัญ (๒) การประชุมวิสามัญ และ
ตามข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว่าการเรียกประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัย
ประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้  แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม ดังนั้น               
จึงขอกำหนดวันประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
 

ขอได้โปรดบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

          ลงชื่อ                 ผู้เสนอ 
 

นายวิจัย      อัมราลิขิต 
           นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๕                พฤษภาคม           ๒๕๖๔ 



 
 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
วันพุธที่   ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
....................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายเซ็นต์ 
1. นายบัญชา          สายสืบสวสัดิ์       ประธานสภาเทศบาล  
2. น.ส.พรรณพัชนันท์ อัครมั่นคงวณิช รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายนิพนธ์          สายสืบสวสัดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นายสว่าง           ทัดเทียม สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นายดนัย            เอ่ียมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายธรรมรัตน์      เพชราวุฒไิกร สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นายปิยมิตร         มูลผลา สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายปรีชา           กาญจนบัตร สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายสมชัย           สนธิอัชชรา สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นางศิริลักษณ์       พงษ์พานิช สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายชัยวุฒิ          นาคสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นางสาวศศิธร       แต้พานิช สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายณภัทร          กิตติโกษา สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นายพิชัย            ทรงศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล  
15. นายพรศักดิ์         ก่อเลิศรัศมี สมาชิกสภาเทศบาล  
16. นายจิรชัย            อัมราลิขิต สมาชิกสภาเทศบาล  
17. นายสิทธิศักดิ์        มูลผลา  สมาชิกสภาเทศบาล  
18. นายวีรวุฒิ            กรกิจโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล  
19. น.ส.เขมณัฏฐ์        รักจรรยาบรรณ สมาชิกสภาเทศบาล  
20. นางนันท์ธนาภา     เวชเดช เลขานุการสภาเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   ครั้งแรก  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

        วันพุธที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

     เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 

 
 

 
นายวิจัย        อัมราลิขิต 
นายศุภฤกษ์    มูลผลา 
นายประยูร     กิจอริยกุล 
นายปรีชา      กาญจนบัตร 
นายธเนศ       เจริญชัย 
นายประยุทธ   กาญจนางกูรพันธุ์ 
นายดำรงศักดิ์      ทองนพเก้า 
นายบัญชา          สายสืบสวสัดิ์ 
น.ส.พรรณพัชนันท์ อัครมั่นคงวณิช 
นายนิพนธ์          สายสืบสวสัดิ์ 
นายสว่าง           ทัดเทียม 
นายดนัย            เอ่ียมวสันต์ 
นายธรรมรัตน์      เพชราวุฒไิกร 
นายปิยมิตร         มูลผลา 
นายสมชัย           สนธิอัชชรา 
นางศริิลักษณ์       พงษ์พานิช 
นายชัยวุฒิ          นาคสินธุ์ 
นางสาวศศิธร       แต้พานิช 
นายณภัทร          กิตติโกษา 
นายพิชัย            ทรงศักดิ์ศรี 
นายพรศักดิ์         ก่อเลิศรัศมี 
นายจิรชัย            อัมราลิขิต 
นายสิทธิศักดิ์        มูลผลา  
นายวีรวุฒิ           กรกิจโสภณ 
น.ส.เขมณัฏฐ์       รักจรรยาบรรณ 
นางนันท์ธนาภา    เวชเดช 

 
นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
…………………………………………. 
............................................... 
…………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘. 
๒๙. 
๓๐. 
๓๑. 
๓๒. 
๓๓. 
๓๔. 
๓๕. 
๓๖. 
๓๗. 
๓๘. 
๓๙. 
๔๐. 
๔๑. 
๔๒. 

 
 

 
นางสาวสุภารัตน์  พุทธรักษา 
นางสาวรังศิมา    เสียงเพราะ 
นายจิรศักดิ์        คงทอง 
นางวิบูลย์ศรี       มุสิทธิมณี 
นายอรุณ           ทำเนาว์ 
นางอัญชลี          คงทอง 
นายอาทิตย์        ชลพันธุ์ 
นางเกล้าฟ้า       ทองสนธิ 
นางจีระวรรณ     ศรีบุญยัง 
นางพัชรี           เจริญศรีสุวฒัน์ 
นายเตชทัต        ถิ่นกำเนิด 
นางสาวนิตยา     วงษ์มีศรี 
จ่าเอกศราวุธ      จันทรา 
นายภัทรพล       ศรีชมภูปวรา 
นางสาวปฐมาวดี  พิริยะตะกุล 
นางสาวอพัชฎา   แจ่มจันทร์ 
....................................................... 
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บทประธาน 
 

นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มาครบองค์ประชุม
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว แล้ว  ขอเรียนเชิญ  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  จุดธูปเทียน บูชา 
    พระรัตนตรัย และเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม    

ครั้งแรก  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
    -ประดับขีดนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
    -ขอเชิญ นายนริศ  นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  กล่าวเปิดการ 
    ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก ขอเรียนเชิญค่ะ 
นายนริศ  นิรามัยวงศ์   เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   
                     ------------------------ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  ประกาศจังหวัดชลบุรี  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เมืองพนัสนิคม  ครั้งแรก  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
    และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ในการเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่   
    ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม   

ครั้งที่      /๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔   
ได้มีมติ 

นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉัน นางศิริลักษณ์ พงษ์พานิช    
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ผู้มีอายุสูงสุด  ก็ขอทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

อีกครั้งหนึ่งค่ะ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี) 
 -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๑๗ กำหนดไว้ว่าก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภา
เทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล 
 -ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านลุกขึ้นยืนและกล่าวคำปฏิญาณ
ตน “ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะรักษาไว้ และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” เชิญนั่งค่ะ 

นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ในการเลือกประธานสภา 
    เทศบาลเมืองพนัสนิคม  เรียนเชิญค่ะ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เมืองพนัสนิคมที่เคารพทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    ข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

(พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๓ การเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ตามข้อ ๘ มีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้กรณีการเลือกในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกและกรณีที่ ตำแหน่งว่าง
ลง โดยวิธีการในการเสนอชื่อและรับรองการเสนอชื่อให้กระทำโดยวิธียกมือ
ขึ้นพ้นศรีษะ และสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อหรือรับรองการเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่นได้เพียงคน
เดียวเท่านั้น 
 
 
 



                               -๒- 
วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ งที่ตนเห็นว่าสมควรให้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคนโดยให้ สมาชิกสภาท้ องถิ่ นลงคะแนนเลื อกจากชื่ อ เหล่ านั้ น               
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่
ได้คะแนนสูงสุดนั้นเท่ากัน  โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้
ได้คะแนนสูงสุดนั้นเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ในการตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย วิธีจับสลากให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ดำเนินการให้คนที่ได้รับคะแนนเท่ากันตกลงเสียก่อนว่าจะให้คนใดเป็นคนจับ
สลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าคนใด
จะเป็นคนจับสลากก่อนแล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิดสีและขนาดอย่างเดียวกัน
มีจำนวนเท่ากับจำนวนคนที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า
ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่นเพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า
ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๔ ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น  
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น   ถ้ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาลค่ะ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  เชิญนายสิทธิศักดิ์  มูลผลา ค่ะ 
นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา   เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผม   นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ผมขอเสนอชื่อ  นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ ์
    เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครับ ขอบคุณครับ 
นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช  ขอผู้รับรองค่ะ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
สมาชิกสภาเทศบาล   ยกมือรับรอง 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
นางศิริลักษณ์     พงษ์พานิช  มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ค่ะ  เมื่อไม่มีการเสนอชื่อผู้เหมาะสม
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   เป็นประธานสภาเทศบาลอีก และมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
    เป็นประธานสภาเทศบาลเพียงคนเดียว เป็นอันว่า นายบัญชา สายสืบสวัสดิ์ 
    ไดร้ับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   

ขอพักการประชุม  ๑๐  นาที  เพ่ือขอการแต่งตั้งต่อไป 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  บัดนี้ สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เมืองพนัสนิคม  ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี   ที่       /๒๕๖๔   เรื่อง  แต่งตั้ง 
    ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้วยในการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
    พนัสนิคม  ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
    และท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มีมติเลือก นายบัญชา 

              สายสืบสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นประธานสภาเทศบาล 
    เมืองพนัสนิคม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ 
    เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
 



 
                                     -๓- 

เมื่อวันที่      พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  จึงแต่งตั้ง  นาย
บัญชา   สายสืบสวัสดิ์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่          พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

      สั่ง  ณ  วันที่     พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
       (นายนริศ    นิรามัยวงศ)์ 
              รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   
 

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นทำหน้าที่ประธานในการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ก่อนอ่ืนผมต้องขอบคุณเพ่ือสมาชิกทุกท่านที่ให้เกียรติเสนอชื่อ 
ประธานสภาเทศบาล  และเลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมในวันนี้   ผมจะทำ 
    หน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้ดีที่สุด  ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้ 
    ให้เกียรติผม 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบเลือกรองประธานสภาเทศบาล  
    ครับ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
เลขานุการสภาเทศบาล  ที่เคารพทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการ 
    ประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้ 
    ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจำนวน 
    ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ให้เลือกรอง 

ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้ว  จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่
หนึ่งก่อนแล้ว  จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปใช้วิธีการตาม
ข้อ ๘ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน  ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานสภาท้องถิ่นออก
เสียงชี้ขาด สำหรับวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นก็เหมือนกับวิธีการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น  ตามข้อ ๘ คือให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ที
ละ  ๑ ชื่อ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ถ้ากรณีมีการเสนอชื่อเกินกว่า ๑ 
ชื่อ ก็ต้องมีการลงคะแนนเลือกจากชื่อที่มีการเสนอนั้นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับการเลือก 

นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  เชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ นายดนัย  เอี่ยมวสันต์  ครับ 
นายดนัย     เอี่ยมวสันต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมนายดนัย เอ่ียมวสันต์ สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๑  ผมขอเสนอ น.ส.พรรณพัชนันท์  

อัครมั่นคงวณิช  เป็นรองประธานสภาเทศบาล  ครับ 
นายบญัชา   สายสืบสวัสดิ์  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   ยกมือรับรอง 
 
 
 



                    -๔- 
 

นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการเสนอชื่อ
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาอีกมีการเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น 
    รองประธานสภาเทศบาลเพียงคนเดียว  เป็นอันว่า  น.ส.พรรณพัชนันท์  
     อัครมั่นคงวณิช เป็นรองประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
    การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๔)  
    ข้อ ๑๓ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นนำวิธีการ 

เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ตามข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   เมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง  ข้อ  ๑๘  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้คำนึงถึงความรู้ 
ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นสำหรับวิธีการเลือกซึ่งให้ใช้
วิธีการตามข้อ ๘ ก็คือวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นก็คือให้สมาชิกแต่ละ
ท่านมีสิทธิเสนอชื่อคนที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ซึ่งจะต้องเป็น
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพนัสนิคมหรือสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยวิธีการเลือกนั้นให้เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ นางสาวศศิธร   แต้พานิช  ครับ 
นางสาวศศิธร  แต้พานิช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดิฉัน นางสาวศศิธร  แต้พานิช
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันขอเสนอ นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล ค่ะ 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ยกมือรับรอง 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
นายบัญชา     สายสืบสวัสดิ์  มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีการเสนอผู้ที่
ประธานสภาเทศบาล  เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลอีก  เป็นอันว่า นางนันท์ธนาภา   
    เวชเดช  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    -๕- 
 
นายบัญชา     สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๕  กำหนดวันเริ่มต้นประชุมและจำนวนวัน 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ แต่ละสมัยและ 
    กำหนดวันเริ่มต้นประชุมและจำนวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญ  
    ประจำปีสมัยแรกของปี  ๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม และสมาชิกสภา
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคมทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  
    มาตรา ๒๔ วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุม 
    สามัญ  สมัยแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาล
    กำหนด มาตรา  ๒๔ วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งให้มีกำหนด 

ไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า 
    ราชการจังหวัดและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้ 
    สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ 
    ประธานสภาท้องถิ่นนำที่ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  
    ดังนี้ (๒) สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ   
    ประจำปีแต่ละสมัยในปีนี้นั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน 
    กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ  ประจำปีสมัยแรกของปี 
    ถัดไป  และมีกำหนดกี่วัน 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญสมาชิกเสนอกำหนดสมัยประชุม  สามัญประจำปี  ๒๕๖๔ 
สมาชิกสภาเทศบาล  และวันเริ่มต้นประชุม  และจำนวนวันประชุมแต่ละสมัย  ครับ 
    ขอเชิญท่านธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  ครับ 
นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
    กระผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ สมัย 
    ดังนี้ 
    สมัยแรก  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๕   พฤษภาคม  ๒๕๖๔  มีกำหนด   ๓๐   วัน 
    สมัยที่ ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่      ๑   สิงหาคม    ๒๕๖๔  มีกำหนด   ๓๐   วัน 
    สมัยที่ ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่      ๑   ตุลาคม     ๒๕๖๔   มีกำหนด   ๓๐   วัน 
    สมัยที่ ๔  เริ่มตั้งแต่วันที่      ๑   ธันวาคม    ๒๕๖๔  มีกำหนด   ๓๐   วัน 
นายดำรงศักดิ์   ทองนพเก้า  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ยกมือรับรอง 
นางนันท์ธนาภา เวชเดช   รับรองถูกต้องครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์ สมัยแรก  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่   ๕   พฤษภาคม  ๒๕๖๔   มีกำหนด  ๓๐ วัน 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยที่ ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่      ๑   สิงหาคม     ๒๕๖๔   มีกำหนด  ๓๐  วัน 
    สมัยที่ ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่      ๑   ตุลาคม      ๒๕๖๔   มีกำหนด  ๓๐   วัน 
    สมัยที่ ๔  เริ่มตั้งแต่วันที่      ๑   ธันวาคม    ๒๕๖๔   มีกำหนด   ๓๐  วัน 
    ขอเชิญสมาชิกกำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  
    ๒๕๖๔ ครับ ขอเชิญ นายสมชัย   สนธิอัชชรา ครับ 
 
 
 



-๖- 
 
นายสมชัย   สนธิอัชชรา   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายสมชัย   สนธิอัชชรา 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต  ๒ ขอเสนอกำหนดวันเริ่มต้น 
    ประชุมสมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔  ตั้งแต่  ๕  
    พฤษภาคม  ๒๕๖๔  มีกำหนด  ๓๐ วัน 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ยกมือรับรอง 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า
ประธานสภาเทศบาล  กำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๖๕  ตั้งแต่ 
    วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  มีกำหนด  ๓๐ วัน 
นางนันท์นาภา  เวชเดช   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๔  
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ.๒๕๖๒  ตามมาตรา ๔๘ ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ 
    ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง 
    นโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามวันนับแต่วัน 
    ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังได้ 
    ตรวจพบผู้ติดเชื้อ รายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความ 
    ปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน     

นายวิจัย   อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  มีความ
ประสงค์จะขอแถลงนโยบายการบริหารการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมต่อ
สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  และมีความประสงค์จะบรรจุเข้าระเบียบวาระ
เป็นการเร่งด่วน ตามระเบียบข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกำหนดไว้ว่า
นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ตามข้อ ๖  แล้ว  
การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑) การประชุมสามัญ (๒) การ
ประชุมวิสามัญ และตามข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว่าการเรียกประชุมสภาท้องถิ่น 
ตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้น
แต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศ
น้อยกว่านั้นก็ได้   แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัย
ประชุม  ดังนั้น กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๖๕ 
พฤหัสบดีที่  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภา
ท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเป็นเรื่องด่วน 

 
 
 
 



                 -๗- 
 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย เชิญครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล   ยกมือรับรอง 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี) การประชุมวันนี้ก็ครบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษาและเลขานุการ หัวหน้า 
    ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้  ผมขอปิด 
    ประชุม 

                          .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ด้วย  นายวิจัย  อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  
ประธานสภาเทศบาล  ความประสงค์จะขอแถลงนโยบายการบริหารการพัฒนาเทศบาลเมือง 
    พนัสนิคม  ตามมาตรา  ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
    ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒  และขอให้บรรจุเป็นวาระ 
    การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกในวันนี้  จึงให้บรรจุเข้าระเบียบวาระเป็น 
    เรื่องด่วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๒๓ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมแถลง 
    นโยบายต่อสภาเทศบาล  ครับ 
นายวิจัย   อัมราลิขิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เคารพ  ตามที่ได้มี
นายกเทศมนตรี   การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม   
    เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขต 
    เทศบาลเมืองพนัสนิคม  กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้อง  
    และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย  เพ่ือนำมาเป็นแนวทางใน 
    การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

บัดนี้  กระผมได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารราชการของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน พัฒนาเมืองพนัสนิคมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน องค์กรเอกชนนำไปสู่ความร่วมมืออย่างจริงจังด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

นโยบายการบริหารงานของ นายวิจัย  อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน ดังนี้ 
-------นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย------ 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย เชิญครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี) การประชุมวันนี้ก็ครบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษาและเลขานุการ หัวหน้า 
    ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้  ผมขอปิด 
    ประชุม 

                          .................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเลือกประธานสภาเทศบาล โดยวิธีการยกมือเหนือศรีษะ 
๑.การเสนอชื่อประธานสภา 
   นาย...................................................สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต...................................... .......... 
ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง……………………………………………สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เป็นประธานสภา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ผู้รับรอง 
๑.นาย/นาง......................................................................... 
การเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
๒.การเสนอชื่อรองประธานสภาเทศบาล 
  นาย/นาง....................................................................สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต.................. ....... 
ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง..................................................สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต.................... ..... 
เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ผู้รับรอง 

๑. นาย/นาง......................................................... 
๒. นาย/นาง......................................................... 

การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
๓.การเสนอชื่อเลขานุการสภาเทศบาล 
   นาย/นาง..................................................................สมาชกิสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต..........................  
ขอเสนอ นาย/นาง.......................................................สมาชกิสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล  
ผู้รับรอง 

๑. นาย/นาง......................................................... 
๒. นาย/นาง......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
 
 
 
 

    คำสั่งเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
            ที่           /๒๕๖๔ 

      เรื่อง   แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
............................................... 

 

  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม    ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   สมัยสามัญ  
สมัยที่  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ได้มีมติเลือก นายบัญชา สายสืบสวัสดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น 
  

  อาศัยอำนาจตามมาตรา   ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  และมติของสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมดังกล่าว จึงแต่งตั้ง  นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  แทนตำแหน่งที่ว่าง 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

           สั่ง  ณ  วันที่    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                        คู่ฉบบั 
 
 

     คำสั่งเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
            ที่           /๒๕๖๔ 

      เรื่อง   แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
............................................... 

 

  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม    ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   สมัยสามัญ  
สมัยที่  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเลือก นายบัญชา สายสืบสวัสดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น 
  

  อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  และมติของสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมดังกล่าว จึงแต่งตั้ง นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  แทนตำแหน่งที่ว่าง 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่          พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

           สั่ง  ณ  วันที่      พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
             () 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           
 

 
 
 

     คำสั่งเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
            ที่           /๒๕๖๔ 

      เรื่อง   แต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
............................................... 

 

  อาศัยอำนาจตามมาตรา   ๔๘  อัฏฐ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  จึงแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ดังต่อไปนี้ 
 

  นายประยูร     กิจอริยกุล  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

               สั่ง  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
             (นายวิจัย     อัมราลิขิต) 
                  นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


