
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
สมัยสามัญท่ี 2 /2557 

วันจันทร#ท่ี 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห*องประชุมเทศบาลตําบลหนองขนาน 

ผู*มาประชุม 
 
ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    ชือ่ ชือ่ ชือ่ ชือ่ ----    สกลุสกลุสกลุสกลุ    ตําแหน/งตําแหน/งตําแหน/งตําแหน/ง    ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
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ผศ.สุวิทย#  เป8ยผ/อง 
นายยุทธ  แสงรุ/งเรือง 
นายชวนากร  เอี่ยมสอาด 
นายสมนึก  อินทร#เผือก 
นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ 
นายธีระ  สัญญขันธ# 
นายบุญลาภ  ทิพย#จันทร# 
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม 
นายอุเทน  สภากร 
นายพัฒนพงศ#  ฤทธิรงค# 
นายธนรัตน#  เศวตสุวรรณ 
 

ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 

สุวิทย#  เป8ยผ/อง 
ยุทธ  แสงรุ/งเรือง 
ชวนากร  เอี่ยมสอาด 
สมนึก    อินทร#เผือก 
เจริญ  เลี่ยมสุวรรณ 
ธีระ  สัญญขันธ# 
บุญลาภ  ทิพย#จันทร# 
ทวีศักด์ิ  วัดอุดม 
อุเทน  สภากร 
พัฒนพงศ#  ฤทธิรงค# 
ธนรัตน#  เศวตสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู*ลาประชุม นายสุรินทร#  ธีรจามรนันท#  รองประธานสภาเทศบาลตําหนองขนาน 
 
ผู*ขาดประชุม ไม/มี    
 
 
ผู*เข*าร/วมประชุม 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    ชือ่ ชือ่ ชือ่ ชือ่ ----    สกลุสกลุสกลุสกลุ    ตําตําตําตําแหน/งแหน/งแหน/งแหน/ง    ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
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นายเพทาย จินดาไทย 
 
นายสําอาง  วงค#ดําเนิน 
นางเตือนหทัย สมบูรณ#จิตต# 
 

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน*าท่ีนายกเทศมนตรีตําบล
หนองขนาน 
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ก/อนเข*าระเบียบวาระ  เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.   
เมื่อท่ีประชุมครบองค#ประชุม เลขานุการสภาได*กล/าวเชิญประธานสภา 
นายธนรัตน#  เศวตสุวรรณ   กราบเรียนท/านประธานสภาและท/านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
เลขานุการสภา หนองขนานท่ีเคารพทุกท/านครับ วันนี ้เปBนการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

สมัยสามัญท่ี 2/2557 วันจันทร# ท่ี 27 ตุลาคม 2557  เรียนเชิญท/านประธานสภา จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปCดการประชุมสภาและดําเนินการประชุมต/อไป      

ผศ.สุวิทย# เป8ยผ/อง  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล  เรียนท/านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพทุกท/าน วันนี้มีสมาชิกสภา 
    เทศบาลมาครบองค#ประชุม และขอต*อนรับผู*แทนชุมชนทุกท/านท่ีได*ให*ความ 
    สนใจและเข*าร/วมฟFงการประชุมในวันนี้ ผมขอเปCดการประชุม ณ บัดนี้ 
ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  1111        เรือ่ง ประธานแจ*งให*ทีป่ระชมุทราบเรือ่ง ประธานแจ*งให*ทีป่ระชมุทราบเรือ่ง ประธานแจ*งให*ทีป่ระชมุทราบเรือ่ง ประธานแจ*งให*ทีป่ระชมุทราบ    
ผศ.สุวิทย#  เป8ยผ/อง  1.1  เร่ือง  คําสั่งให*พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานกิจการสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  ตําบลหนองขนาน ดังนี้       

1) คําสั่งท่ี 264/2557 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2557                      
เร่ือง ให*พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานกิจการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

2) คําสั่งท่ี 265/2557 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2557 เร่ือง แต/งต้ังเจ*าหน*าท่ี
รักษาความสงบเรียบร*อยในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

3) คําสั่งท่ี 295/2557 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 เร่ือง                  
ให*พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานกิจการสภาเทศบาลตําบล                 
หนองขนาน    

1.2  เร่ือง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานขอลาไปต/างประเทศ    
เชิญเลขานุการสภาเทศบาลแจ*งรายละเอียดให*ท่ีประชุมทราบ       

นายธนรัตน#  เศวตสุวรรณ   1.1 ด*วยผู*ว/าราชการจังหวัดเพชรบุรีได*ลงนามตามประกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล  คณะกรรมการสรรหาแต/งต้ังสมาชิกสภาท*องถ่ิน ฉบับท่ี 1/2557 ลงวันท่ี 
 22 สิงหาคม 2557 เร่ือง แต/งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเปBนการชั่วคราว 

และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท*าย แห/งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารบุคคลส/วนท*องถ่ิน พ.ศ.2542 เพ่ือให*การดําเนินงานด*านกิจการสภาของ
เทศบาลตําบลหนองขนานเปBนไปด*วยความเรียบร*อย เทศบาลได*มอบหมายหน*าท่ี
รับผิดชอบให*พนักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน ดังนี้ 
1. นางสาวกนกนันทน#  ให*นุช ตําแหน/ง เจ*าพนักงานธุรการ ระดับ 4 รับผิดชอบงาน 

ดังนี้ 
1) สารบรรณสภา จัดทําทะเบียนรับ – ส/ง หนังสือคําสั่ง ประกาศ และจัดเก็บ

เอกสารของกิจการสภา 
/2) งานการประชุม... 
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2) งานการประชุมสภา ประชุมคณะกรรมการต/าง ๆ ของสภา 
3) จัดเตรียมสถานท่ีประชุมสภา และการประชุมคณะกรรมการต/าง ๆ ของสภา 
4) จัดทํารายงานการประชุมสภา และการประชุมคณะกรรมการต/าง ๆ ของสภา 
5) งานติดต/อประสานงาน 
6) งานเผยแพร/ประชาสัมพันธ#ในกิจการสภา 
7) งานอื่น ๆ ท่ีได*รับมอบหมาย 

2.  นางขวัญชนก  หร่ิงระร่ี  ตําแหน/ง บุคลากร ระดับ 5 รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1)  จัดทําหนังสือโต*ตอบรายงานทางราชการของสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
2) จัดทํา คําสั่ง ประกาศของสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
3) จัดทําเอกสารหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
4) งานอื่น ๆ ท่ีได*รับมอบหมาย 

3.  นายธนุต  สมบูรณ#จิตต#  ตําแหน/ง ผู*ช/วยเจ*าหน*าท่ีปOองกันและบรรเทา สาธารณภัย  
นายจรัญ  จันทร#ลาด  ตําแหน/ง  คนงานท่ัวไป  และ               นายนรา  
ฤกษ#รอด  ตําแหน/ง  คนงานท่ัวไป  ให*มีหน*าท่ีช/วยเหลือจัดเตรียมและดูแลห*อง
ประชุมสภา เคร่ืองเสียง และการจัดเตรียม               (ถ/ายเอกสาร) และส/ง
เอกสารการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน และงานอื่น ๆท่ีได*รับมอบหมาย 
คําสั่งเทศบาลตําบลหนองขนาน ท่ี 265/2557  ลงวันท่ี  17  กันยายน  2557  
เร่ือง  แต/งต้ังเจ*าหน*าท่ีรักษาความสงบเรียบร*อยในการประชุมสภาเทศบาลตําบล
หนองขนาน  ความว/า เพ่ือให*การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเปBนไปด*วย
ความเรียบร*อย อาศัยอํานาจตามความในข*อ 119 วรรคสอง แห/งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว/าด*วยข*อบังคับการประชุมสภาท*องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก*ไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557  ประกอบกับมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท*าย 
แห/งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส/วนท*องถ่ิน พ.ศ.2542 ได*แต/งต้ัง
เจ*าหน*าท่ีรักษาความสงบเรียบร*อย ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ดัง
รายชื่อต/อไปนี้ 

1. นายอนุสรณ#  แก*วสะอาด  ตําแหน/ง หัวหน*าเจ*าหน*าท่ีรักษาความสงบ
เรียบร*อยฯ 

2. นายธนุต  สมบูรณ#จิตต#  ตําแหน/ง  เจ*าหน*าท่ีรักษาความสงบเรียบร*อยฯ 
 
 

/โดยให*มี... 
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โดยให*มีหน*าท่ีช/วยเหลือประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ในการดูแลรักษาความ
สงบเรียบร*อยของท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
และตามคําสั่งเทศบาลตําบลหนองขนาน ท่ี 295/2557 ลงวันท่ี  17  ตุลาคม  2557  
เร่ือง ให*พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานกิจการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน (เพ่ิมเติม) 
ความว/า ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหนองขนาน  ท่ี 264/2557  ลงวันท่ี  17  กันยายน  
2557  นายกเทศมนตรีตําบล  หนองขนาน ได*มีคําสั่งมอบหมายหน*าท่ีรับผิดชอบให*
พนักงานเทศบาลตําบลหนองขนานปฏิบัติงานกิจการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท*าย แห/งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส/วนท*องถ่ิน พ.ศ.2542 เพ่ือให*การดําเนินงานด*านกิจการสภา
ของเทศบาลตําบลหนองขนานเปBนไปด*วยเรียบร*อย จึงมอบหมายหน*าท่ีรับผิดชอบให*
พนักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน(เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 นางสุภัค  ทองย*อย ตําแหน/ง หัวหน*าสํานักปลัด มีหน*าท่ี กํากับ ดูแลการ
ปฏิบัติราชการงานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน รวมถึง เร/งรัด ตรวจสอบ แก*ไขปFญหา 
และให*คําปรึกษาในการปฏิบัติราชการของผู*ได*รับมอบหมายให*ปฏิบัติงานกิจการสภาฯ ให*
เปBนไปตามนโยบาย และแนวทางของเทศบาลตําบลหนองขนานและงานอื่น ๆ ท่ีได*รับ
มอบหมาย 

ท่ีประชุมสภา รับทราบ 
1.2 เร่ือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานขอลาไปต/างประเทศ 
 ด* ว ย น า ย สุ ริ น ท ร#   ธี ร จ า ม ร นั น ท#   ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล               
หนองขนาน ทําหน*าท่ีรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีความประสงค#ขอลา
ไปต/างประเทศ เพ่ือไปปฏิบัติภารกิจส/วนตัว ณ ประเทศเนเธอร#แลนด# ระหว/างวันท่ี 16 - 
22  ตุลาคม  2557  รวม 7 วัน               และจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแล*วเห็น
ว/า การลาไปต/างประเทศของ นายสุรินทร# ธีรจามรนันท# สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หนองขนาน ทําหน*าท่ี                           รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนอง
ขนาน ได*ดําเนินการตามข้ันตอน              ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว/าด*วย
การลาของผู*บริหารท*องถ่ิน                  ผู*ช/วยผู*บริหารท*องถ่ินและสมาชิกสภา
ท*องถ่ิน พ.ศ.2547 ครบถ*วนแล*ว     จึงอนุญาต ให*นายสุรินทร#  ธีรจามรนันท# สมาชิก
สภาเทศบาลตําบล     หนองขนาน ทําหน*าท่ีรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ลาไปต/างประเทศโดยใช*ทุนส/วนตัว ณ ประเทศเนเธอแลนด# ระหว/างวันท่ี 16 – 22  
ตุลาคม  2557 ได* 

 จึงเรียนให*ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนานทราบ 
ท่ีประชุมสภา  รับทราบ 

 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 2    2    2    2                                                                เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุม    
                                                                                                                                                            2222....1  1  1  1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ครั้งแรกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ครั้งแรกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ครั้งแรกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ครั้งแรก            
                    เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 5 5 5 กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน 2557255725572557        
ผศ.สุวิทย#  เป8ยผ/อง  กระผมขอเรียนเชิญท/านเลขานุการสภาเทศบาลได*ชี้แจง ข*อกฎหมาย  
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบ ข*อบังคับท่ีเก่ียวข*องและขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

ชี้แจงรายละเอียดต/อท่ีประชุมสภาเทศบาลต/อไป 
นายธนรัตน#  เศวตสุวรรณ   กราบเรียนท/านประธานสภาและท/านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
เลขานุการสภา หนองขนานท่ีเคารพทุกท/าน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว/าด*วยข*อบังคับการประชุมสภาท*องถ่ิน พ.ศ.

2547 ข*อ 33 กําหนดว/า รายงานการประชุมสภาท*องถ่ิน           ทุกคราว ต*องให*
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได*ตรวจสอบ แล*วให*ทําสําเนารายงานการประชุม
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม              ได*ตรวจสอบแล*วข้ึนอย/างน*อย 
2 ฉบับ เพ่ือให*สมาชิกสภาท*องถ่ิน ได*มีโอกาสตรวจดูได*ก/อนเวลาประชุมไม/น*อยกว/า 1 
วัน เพ่ือให*สภาท*องถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

นายธีระ สัญญขันธ#  กราบเรียนท/านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท/าน                 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธีระ สัญญขันธ# เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมสภา ได*ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 5 
กันยายน 2557 จํานวน 15 หน*า เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2557  ปรากฏว/ารายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน คร้ังแรกดังกล/าว มีเนื้อหาสาระสําคัญถูกต*อง 
ครบถ*วนแต/มีถ*อยคําท่ีต*องแก*ไขจํานวน 3 แห/ง ได*แก/ หน*าท่ี 7 และหน*าท่ี 8 ตรง
นามสกุลของนายสมนึก จากอินเผือก พิมพ#ตกไปแก*ไขเปBน อินทร#เผือก และหน*าท่ี 15 
ตรงบรรทัดว/า                         “ปCดประชุม” แก*ไขเปBน “เลิกประชุม” 

ผศ.สุวิทย#  เป8ยผ/อง  กระผมขอขอบคุณท้ังสองท/านท่ีได*ชี้แจงข*อกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข*อง 
ประธานสภาเทศบาล ตลอดจนผลการตรวจรายงานการประชุมสภาคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2557 ให*ท่ี

ประชุมสภาเทศบาลทราบ ลําดับต/อไปกระผมขอให*ท่ีประชุมสภาได*ดําเนินการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2557 ต/อไป 

 ท่ีประชุมสภา มี ม ติ รั บ รอ ง รา ย งา นกา รปร ะชุ ม สภ า เ ทศบาล ตํา บลหนองขนาน  ค ร้ั ง แ รก                   
เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2557 ด*วยคะแนนเสียง 11 เสียง ถือเปBนมติเอกฉันท# 

ผศ.สุวิทย#  เป8ยผ/อง  เมื่อท่ีประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล                 ประธานสภา
เทศบาล  หนองขนาน คร้ังแรก เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2557 แล*ว กระผมขอ 

มอบหมายให*ท/านเลขานุการสภาเทศบาล ปCดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล
คร้ังดังกล/าว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน ต/อไป      

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 3                   3                   3                   3                   กระทู*ถามกระทู*ถามกระทู*ถามกระทู*ถาม    
                    ----ไม/มีไม/มีไม/มีไม/มี----    
    

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 4                  4                  4                  4                  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท*องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแเรื่องที่คณะกรรมการสภาท*องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแเรื่องที่คณะกรรมการสภาท*องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแเรื่องที่คณะกรรมการสภาท*องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล*วเสร็จล*วเสร็จล*วเสร็จล*วเสร็จ    
        ----ไม/มีไม/มีไม/มีไม/มี----    
      
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 5555    เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ที่เสนอใหม/ที่เสนอใหม/ที่เสนอใหม/ที่เสนอใหม/    
    5.1 5.1 5.1 5.1 แถลงนโยบายการบรหิารงานเทศบาลตาํบลหนองขนานแถลงนโยบายการบรหิารงานเทศบาลตาํบลหนองขนานแถลงนโยบายการบรหิารงานเทศบาลตาํบลหนองขนานแถลงนโยบายการบรหิารงานเทศบาลตาํบลหนองขนาน    
ผศ.สุวิทย# เป8ยผ/อง   ในการปฏิบัติหน*าท่ีของนายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน กฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล กําหนดให*นายกเทศมนตรีต*องแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต/อสภาเทศบาล ก/อน

เข*าปฏิบัติหน*าท่ี จึงขอเชิญนายกแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต/อไป 
นายเพทาย  จินดาไทย          กราบเรียนท/านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน*าท่ี ด*วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13  
นายกเทศมนตรีตําบล พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ  ก/อนนายกเทศมนตรีเข*ารับหน*าท่ีให*ประธาน   
หนองขนาน                          สภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให*นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต/อสภา

เทศบาล โดยไม/มีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต/วันประกาศผล 
การเลือกต้ังนายกเทศมนตรี การท่ีข*าพเจ*าแถลงนโยบายเกินกําหนดเวลา  30 วัน นับแต/
วันประกาศผลการเลือกต้ัง นั้น เนื่องจากเข*าใจว/า ข*าพเจ*าปฏิบัติหน*าท่ีนายกเทศมนตรี
ตามกฎหมายโดยยึดประกาศ คสช.เปBนหลักและปฏิบัติหน*าท่ีนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการ
แต/งต้ังมิได*มาจากการเลือกต้ังเพ่ือให*เปBนไปตามบทบัญญัติของกฏหมายดังกล/าว ข*าพเจ*า
ขอแถลงนโยบาย ดังนี้ 
  1.  นโยบายด*านการบริหารท่ัวไป ได*แก/ การบริหารงานบุคคลภายในองค#กร 
โดยใช*การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เน*นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน*าท่ีราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ*างประจําและพนักงานจ*าง การบรรจุ
แต/งต้ัง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การเลื่อนระดับ การโอนย*าย ตลอดจนการลงโทษทางวินัย
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ*างประจําและพนักงานจ*าง เปBนไปด*วยความเสมอภาค 

โปร/งใสและยุติธรรมตามกรอบและภายใต*บทบัญญัติของกฏหมาย ระเบียบ 
ข*อบังคับของทางราชการ 

2.  ด*านการบริการชุมชนและสังคม ได*แก/ การก/อสร*างและซ/อมแซม
สิ่งก/อสร*าง การปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปOองกันและระงับโรคติดต/อ การ
ส/งเสริมการศึกษา การส/งเสริมและรักษาวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท*องถ่ิน การส/งเสริมอาชีพ การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย การพัฒนาแหล/งท/องเท่ียวและอื่นๆ จะดําเนินการภายใต*พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 รวมท้ังท่ีแก*ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให*แก/องค#กรปกครองส/วนท*องถ่ิน พ.ศ.2542 รวมท้ังกฎหมายอื่น ๆ ท่ีกําหนดให*
เทศบาลมีอํานาจเข*าไปดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ี ท้ังนี้จะดําเนินการในลักษณะเชิงรุก  

 
/เพ่ือให*สามารถ... 

 
 
 
 
 
 



 -7- 
 

เพ่ือให*สามารถแก*ไขปFญหาและตอบสนองต/อความต*องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได*อย/างมี
ประสิทธิภาพ เช/น  

 
ด*านโครงสร*างพื้นฐานด*านโครงสร*างพื้นฐานด*านโครงสร*างพื้นฐานด*านโครงสร*างพื้นฐาน โดยการนําปFญหาความเดือดร*อนและความต*องการของ

ประชาชนมากําหนดเปBนแนวทางในการพัฒนาโดยมีเปOาหมายให*ทุกหมู/บ*านมีโครงสร*าง
พ้ืนฐานท่ีดี เพ่ือแก*ไขปFญหาความเดือดร*อนและความต*องการของประชาชน 

ด*านสังคมด*านสังคมด*านสังคมด*านสังคม    
  1) จัดให*เด็กและเยาวชนได*รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานของ ศพด.และการสนับสนุนส/งเสริมการศึกษาแก/สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

2) ให*มีการดูแลผู*สูงอายุ เยาวชน สตรี คนพิการและผู*ยากจนโดย จัดให*มี
กรอบของงานดังกล/าวในแผนงานพัฒนาตําบลรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ช/วยเหลือผู*สูงอายุ เยาวชน สตรี คนพิการและผู*ยากจน 

3 )  ส/ ง เ ส ริมท* อ ง ถ่ิ น จัด ต้ั งอ งค# ก รภาคปร ะชาชน เ พ่ื อ ส ร* า ง โ อ กส า                
ในองค#กรภาคประชาชนได*รับความช/วยเหลืออย/างเปBนรูปธรรมให*มากข้ึน เช/น ชมรม
ผู*สูงอายุ กลุ/มพัฒนาสตรี กลุ/มเยาชน กลุ/มเกษตรกร 

4) ฟWXนฟูจารีตประเพณีและภูมิปFญญาและวัฒนธรรมของท*องถ่ิน 
     ด*านเศรษฐกิจด*านเศรษฐกิจด*านเศรษฐกิจด*านเศรษฐกิจ    

1) เร/งรัดและพัฒนารายได*ของเทศบาลตําบลหนองขนาน ให*มี 
    ประสิทธิภาพท่ัวถึงและเปBนธรรมมากย่ิงข้ึน เช/น การดําเนินการ  
   จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย#สิน และการให*ความช/วยเหลือ   
  ประชาชนในตําบลท่ีมีอาชีพด*านการเกษตรและเลี้ยงสัตว# เปBนต*น 
     2) จัดให*มีการพัฒนารายได*ของภาคประชาชนด*านส/งเสริมอาชีพ 
   และจัดหาแนวทางช/วยเหลือเพ่ือเพ่ิมรายได*และลดรายจ/ายใน   
   ครอบครัว เช/น ให*มีร*านค*าชุมชน 
     3) จัดให*มีการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและส/งเสริมการประกอบ 
   อาชีพของประชาชน 
     4) บํารุงรักษาและพัฒนาแหล/งท/องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร#และ 
   วัฒนธรรมและแหล/งท/องเท่ียวทางธรรมชาติ 

  ด*านการเมืองด*านการเมืองด*านการเมืองด*านการเมือง    
  1) อบรมให*ความรู*แก/ประชาชนเร่ืองเก่ียวกับกระบวนการมีส/วนร/วม แ ล ะ
การปกครองท*องถ่ิน 
  2) เปCดโอกาสให*ประชาชนมีส/วนร/วมในการเสนอปFญหาข*อคิดเห็น  แ น ว
ทางการแก*ไขปFญหาและร/วมลงมือแก*ไขปFญหาท่ีเกิดข้ึน 
  3) จัดกระบวนการพัฒนาความรู*ในการทํางานพนักงาน เจ*าหน*าท่ี แ ล ะ
สมาชิกสภาท*องถ่ิน 
 

/การดูแล... 
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  การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม    
  1 )  บํ า รุ ง รั กษา แล ะ ใ ช* ท รั พย ากรธ ร รมช า ติ แล ะท รัพย# สิ น อั น เ ปB น               
สาธารณสมบัติของแผ/นดินให*เกิดความคุ*มค/าและให*เกิดประโยชน#สูงสุดต/อท*องถ่ิน 
  2) จัดให*มีการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยแก/ประชาชน 
  ด*านสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อมด*านสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อมด*านสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อมด*านสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม    
  1) จัดให*มีการพัฒนางานบริการด*านสาธารณสุข/การปOองกันโรค แ ล ะ
การแพร/ระบาดของโรค 
  2) ประสานความร/ วมมือ กับองค#กรของภาครัฐ/ เอกชน ท่ี ทําหน* า ท่ี             
ดูแลงานด*านสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อมในการสร*างแผนงานท่ีเปBน 
 ประโยชน#ต/อท*องถ่ิน 
  3)  ป รับป รุงสภาพภูมิ ทัศน# ใน ท่ีสาธารณะให* เ กิดความเปB น ระ เ บียบ
 เรียบร*อย สะอาด ร/มร่ืน เปBนท่ีชื่นชมของประชาชนท่ีได*มาพบเห็น 
        ด*านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด*านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด*านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด*านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
  1) ส/งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือสร*างความสามัคคี 
  2) จัดให*มีการแข/งขันกีฬาท*องถ่ินเพ่ือให*กับเยาวชนได*มีโอกาสแสดง 
 ความสามารถ 
  3 )  ส/ ง เ ส ริ มและสนั บสนุ น กา ร ศึ กษาแล พัฒนากา ร  อ า ทิ เ ช/ น  สื่ อ 
 อุปกรณ# ท่ีเก่ียวข*องกับการศึกษา และการเรียนรู*ของแต/ละช/วงวัย 
  4) ส/งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท*องถ่ินอันดีให*คงอยู/สืบไป 
  5) ส/งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
  6) พัฒนาการศึกษาใน ศพด. ให*มีมาตรฐานตามท่ีกรมส/งเสริมการ
 ปกครองท*องถ่ินกําหนด 
  ด*านการเกษตรด*านการเกษตรด*านการเกษตรด*านการเกษตร    
  1) ส/ง เส ริมให*ความรู* แก/ประชาชนในการประกอบอาชีพด*านเกษตร
 ปลอดภัย ลดการใช*สารเคมี 
  2) ส/งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในกิจการด*าน  
 การเกษตร 
  3) ส/งเสริมสนับสนุนงานด*านปศุสัตว# 
  4)  ส/ ง เส ริม ให* ความ รู* ใ นกา ร ดํา รงตนและนํ า เ อาแนวพระราช ดํา ริ
 เศรษฐกิจพอเพียงมาใช*ในการดํารงชีวิต 
  ด*านการปOองกันสาธารณภัยด*านการปOองกันสาธารณภัยด*านการปOองกันสาธารณภัยด*านการปOองกันสาธารณภัย    
  1) จัดให*มีแผนการช/วยเหลือประชาชนในการปOองกันสาธารณภัย ต/าง ๆ 
เช/น ไฟไหม* น้ําท/วม ความแห*งแล*ง 
  2) สนับสนุนในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ# ครุภัณฑ# ต/าง ๆ เพ่ือใช* เตรียม
ความพร*อมให*ช/วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 
  3) จัด ซ้ือรถบรรทุกน้ํ า เ พ่ือ ใช* แก* ไขปFญหาภัยแล* ง  ห รือ เมื่ อ เ กิด เห ตุ
 อัคคีภัย 

/4) ส/งเสริม... 
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  4) ส/งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการฝ[กอบรมหลักสูตรต/าง ๆ   ท่ีเปBน
ประโยชน#ต/อการช/วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต/าง ๆ 
  5) จัดการฝ[กอบรมทบทวนการปฏิบัติหน*าท่ีของ อปพร. 
  การรักษาความปลอดภัยด*านชีวิตและทรัพย#สินการรักษาความปลอดภัยด*านชีวิตและทรัพย#สินการรักษาความปลอดภัยด*านชีวิตและทรัพย#สินการรักษาความปลอดภัยด*านชีวิตและทรัพย#สิน    
  ประสานความร/วมมือกับหน/วยงานท่ีเก่ียวข*องกับเทศบาลตําบล ห น อ ง
ขนาน เช/น ฝ\ายปกครอง กํานัน ผู*ใหญ/บ*าน เจ*าหน*าท่ี                 ตํารวจ เปBนต*น 
         3. ด*านการมีส/วนร/วม เน*นกระบวนการมีส/วนร/วมของประชาชน  เ ช/ น 
การรับฟFงปFญหา ความต*องการและแนวทางการแก*ไขปFญหาท่ี เกิดข้ึน โดยเปCดโอกาสให*
ประชาชนเข*ามามีส/วนร/วมในการคิดและร/วมแก*ไข 
ปFญหาต/าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังส/งเสริมให*ประชาชนเข*ามามีส/วนร/วมในการทํางาน ร/วม
การจัดทําแผนพัฒนา ร/วมตรวจสอบการ ใช*จ/ายเงินงบประมาณการจัดซ้ือจัดจ*างการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปCดเผยข*อมูลข/าวสารของเทศบาล ภายใต*กฎหมาย 
ระเบียบ ข*อบังคับและหลักเกณฑ#ตาม                     ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  4. ด*านการบริหารงานงบประมาณ โดยยึดหลักความโปร/งใสและ              
 ความคุ*มค/าในการใช*จ/ายงบประมาณตลอดจนการประสานขอความ ร/วมมือและการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน/วยงาน ราชการและแหล/งงบประมาณอื่น ๆ 
เช/น องค#การบริหารส/วนจังหวัดเพชรบุรี โครงการ  ส/งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี (กรม
ชลประทาน)สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย#จังหวัดเพชรบุรี กองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล              สภาวัฒนธรรมตําบล เปBนต*น 
  ท้ังนี้ การดําเนินการตามนโยบายข*างต*นจะสามารถแก*ไขปFญหา ค ว า ม
ต*องการของประชาชนตลอดจนการบริการสาธารณะต/าง ๆ ได*อย/าง   มีประสิทธิภาพ 

ท่ีประชุมสภา รับทราบ 
          5555....2 2 2 2 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร/างเทศบัญญัติพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร/างเทศบัญญัติพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร/างเทศบัญญัติพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร/างเทศบัญญัติ    
        งบประมาณรายจ/ายประจําป8 งบประมาณรายจ/ายประจําป8 งบประมาณรายจ/ายประจําป8 งบประมาณรายจ/ายประจําป8 2558 2558 2558 2558 ((((ตามข*อ ตามข*อ ตามข*อ ตามข*อ 24 24 24 24 แห/งระเบียบแห/งระเบียบแห/งระเบียบแห/งระเบียบ    
        กระทรวงมหาดไทยว/าด*วยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครองกระทรวงมหาดไทยว/าด*วยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครองกระทรวงมหาดไทยว/าด*วยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครองกระทรวงมหาดไทยว/าด*วยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครอง    
        ส/วนท*องถิ่น พส/วนท*องถิ่น พส/วนท*องถิ่น พส/วนท*องถิ่น พ....ศศศศ....2541254125412541))))    
    
ผศ.สุวิทย#  เป8ยผ/อง เชิญท/านปลัดปฏิบัติหน*าท่ีนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ    
ประธานสภาเทศบาล 
นายเพทาย  จินดาไทย           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว/าด*วยวิธีการงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน*าท่ี  ขององค#กรปกครองส/วนท*องถ่ิน พ.ศ.2541 กําหนดให*คณะผู*บริหาร 
นายกเทศมนตรีตําบล นําเสนอร/างงบประมาณประจําป8เสนอต/อสภาท*องถ่ินภายในวันท่ี 15  
หนองขนาน สิงหาคมและในกรณีท่ีเห็นว/าไม/สามารถนําร/างงบประมาณรายจ/ายประจําป8 
  

/เสนอต/อสภา... 
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 เสนอต/อสภาท*องถ่ินได*ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ให*เสนอขออนุมัติต/อสภาท*องถ่ิน

และรายงานให*ผู*ว/าราชการจังหวัดทราบ เพ่ือให*เปBนไปตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห/งชาติ ท่ี 85/2557 เร่ือง การได*มาซ่ึงสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือผู*บริหารท*องถ่ินเปBนการ
ชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการ  สรรหาแต/งต้ังสมาชิกสภาท*องถ่ิน ฉบับท่ี 1/2557 
เร่ืองแต/งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเปBนการชั่วคราว  ซ่ึงเนื่องจากในห*วง
ระยะเวลาดังกล/าว เทศบาลตําบลหนองขนานยังไม/มีสภาเทศบาลปฏิบัติหน*าท่ีแต/อย/างใด 
ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีได*มีประกาศคณะกรรมการสรรหาแต/งต้ังสมาชิกสภาท*องถ่ิน 
ฉบับท่ี 1/2557 เร่ือง การแต/งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน เปBนการชั่วคราว 
โดยมีผลบังคับใช*ต้ังแต/วันท่ี 22 สิงหาคม 2557 เปBนต*นมา ซ่ึงเลยกําหนดเวลาท่ีคณะ
ผู*บริหารจะนําเสนอ  

 ร/างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ/ายประจําป8 2558 ต/อสภาเพ่ือขอพิจารณาตามท่ีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดได* ประกอบกับข*อ 11 

 ของประกาศคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี 85/2557 เร่ืองการได*มาซ่ึงสมาชิกสภา
ท*องถ่ินหรือผู*บริหารท*องถ่ินเปBนการชั่วคราว กําหนดให*ปลัดองค#กรปกครองส/วนท*องถ่ิน
ปฏิบัติหน*าท่ีนายกองค#กรปกครองส/วนท*องถ่ิน  ในกรณีท่ีผู*บริหารท*องถ่ินครบวาระหรือว/าง
ลง ดังนั้นปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน*าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน จึงขอเสนอท่ี
ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ/าย
ประจําป8 2558 ต/อไป 

ท่ีประชุม เห็นชอบให*เสนอสภาเทศบาลภายในวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2557 
 
ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ 6666        เรือ่งอืน่ๆเรือ่งอืน่ๆเรือ่งอืน่ๆเรือ่งอืน่ๆ    
นายอุเทน  สภากร   กรณีท่ีประชาชนมาติดต/อราชการขอให*บริการด*วยความรวดเร็ว 
สมาชิกสภาเทศบาล ด*านการมีส/วนร/วมตรวจสอบการใช*จ/ายเงินงบประมาณโดยให*เข*ามามีส/วนตรวจสอบโดย

เปBนกรรมการตรวจการจัดซ้ือจัดจ*างด*วย 
นายบุญลาภ  ทิพย#จันทร# เรียนท/านประธานสภาเทศบาล ท/านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท/าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมขอบคุณท/านนายกท่ีมีการเตรียมการเปBนอย/างดี  
    ฝากดูแลในเร่ืองของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีก็อาจจะ ดูแนวทางของท่ีอื่นก็ได*  
   ศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก ในเร่ืองของอาหารตอนนี้ค/ารายหัวเพ่ิมข้ึนเปBน 20 บาท   
  ควรดูแลเร่ืองอาหารให*ครบ 5 หมู/ตามหลักโภชนาการหลักประกันสุขภาพ   
 กองทุนสุขภาพตําบล มีเงินเพ่ิมเข*ามาเงินตรง นี้ท่ีเพ่ิมเข*ามา ท/านนายก    สามารถอุดหนุน
ได* 200% – 300% เพราะเงินไม/ได*ไปไหน มีผู*สูงอายุเกิน    ค/าเฉลี่ยของประเทศส/วนท่ีติดเตียงติด
บ*านมี  แนวโน*มจะเพ่ิมข้ึน                                                                                                                                                
นายเพทาย  จินดาไทย  กรณีของโรงเรียนมี 4 โรง ให*แม/ครัวทํารายการอาหารเสนอข้ึนมาให*ทาง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน*าท่ี ศพด.จัดทําแผนแต/ปFญหาหลักผู*ปกครองติดในเร่ืองของความสะดวกสบายนายกเทศมนตรีตําบล
  โรงเรียนในตัวเมืองมีรถรับส/ง แต/ในเร่ืองของรถรับส/งเด็กนักเรียนจะเปBนใน                  
หนองขนาน   ลักษณะของผู*ด*อยโอกาสจึงไม/สามารถดําเนินการได* 

/นายธีระ... 
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นายธีระ  สัญญขันธ#  เรียนท/านประธานสภาเทศบาล ท/านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท/าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ต*องปรับปรุงในสํานักงานก/อนโต̂ะ เก*าอี้ แอร# ท้ังครุภัณฑ#ต/าง ๆ ให*เรียบร*อย  
  ก/อน ถ*านํา กิจกรรม5 ส. มาใช*ก็คงน/าจะเรียบร*อย เร่ืองซุ*มทางเข*าเทศบาล    
 ค/อนข*างเก/าเห็นควรปรับปรุงให*สะดุดตา สมาชิกสภาเทศบาลมีหน*าท่ี    
 ขับเคลื่อนอาคารสถานท่ีถ*าเปBนไปได*ควรทาสี ต*นไม*ควรตกแต/งให*เรียบร*อย     ปO า ย
ต/าง ๆ ในหมู/บ*าน น/าจะเปBนเขตระหว/าง ตําบลกับตําบล หมู/บ*านกับ    หมู/บ*าน บางคร้ังผู*สัญจร
ผ/านมาไม/ทราบว/า หมู/บ*านอะไร เห็นควรจัดทําปOาย    ชื่อหมู/บ*านและซอยทางเข*าหมู/บ*านให*
ชัดเจน ครบถ*วน หมู/ท่ี 4 บ*านดอนยาง    โทน กระผมเข*าไปหลายคร้ัง มีการจัดต้ัง สถาบันการเงิน
หมู/บ*าน กลุ/มอาชีพ      การเงินเปCดให*ชาวบ*านได*ใช*บริการฝาก เงินถอนเงินในวันอาทิตย#สิ้น
เดือน    ของทุกเดือน ซ่ึงเปBนการส/งเสริมให*เปBน หมู/บ*านเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ/ม 
   พัฒนาอาชีพสตรีบ*านดอนยางโทน,จัดต้ังกองทุนแม/ กระผมมีความเห็นว/า  
  ควรขับเคลื่อนสนับสนุนกลุ/มตําน้ําพริก ขณะนี้กลุ/มดังกล/าวมีความประสงค#   
 ต*องการเคร่ืองบดน้ําพริก ซ่ึงมีขนาด  3 แรง ราคาประมาณสามหมื่นถึงสี่    ห มื่ น
บาท กระผมต*องการให*ทางเทศบาล นําปFญหาความต*องการเข*าบรรจุ    ไว*ในแผนด*วย 
นายชวนากร  เอี่ยมสอาด เรียนท/านประธานสภาเทศบาล ท/านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท/าน   
สมาชิกสภาเทศบาล บางหมู/บ*านท/านคณะกรรมการมีความสนใจให*มีกลุ/มอาชีพเกิดข้ึน ก็แสดงว/า 
 หมู/บ*านดังกล/าวมีความเข*มแข็ง กระผมรับผิดชอบดูแล หมู/ท่ี 10 บ*านดอน นาลุ/ม ไม/มี

กิจกรรมด*านพัฒนา หมู/ท่ี 1 บ*านทับน*อย ไม/มีเช/นเดียวกัน แต/ก็จะมีกิจกรรมพัฒนาเร่ือง
ของโครงสร*างพ้ืนฐาน ส/วนกิจกรรมกลุ/มน้ําพริก กระผมเคยพาไปร/วมงานท่ีเมืองทองธานี 
มีกลุ/มผู*สนใจเปBนอย/างมาก กระผมเห็นว/าควรสนับสนุน 

นายยุทธ  แสงรุ/งเรือง เรียนท/านประธานสภาเทศบาล ท/านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท/าน   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมเห็นด*วยกับท/านสมาชิกสภาทุกท/านท่ีได*อภิปรายมา ท/านให*คําแนะนําในเร่ืองราว

ของการทํางานให*กับท/านนายก ก็ขอให*ท/านนายกได*ดําเนินการตามคําแนะนําและแก*ไข
ปรับปรุงด*วย 

  กระผมเห็นว/า สํานักงานสถานท่ีควรให*มีการจัดกิจกรรม 5 ส. ให*มีความเปBนระเบียบ
เรียบร*อยมากข้ึน  

 ปOาย ท่ีสํานักงานท่ีดินมีการจัดทําปOายท้ัง 4 ทิศ ผู*มาติดต/อราชการจะได*มีความสะดวก
ในการติดต/อเห็นควรนํามาปรับใช*กับสํานักงานเทศบาล 

 การพัฒนาวัดหนองหว*าให*เปBนแหล/งท/องเท่ียวเพราะโครงการนี้ไม/ต*องใช*งบประมาณ
จํานวนมาก  

 การเพ่ิมรายได*สร*างโอกาสขอฝากท/านนายกหรือท/านปลัดเทศบาล ให*ทํางานให*กับ
ชาวบ*านเพราะเราทุกคนเปBนห/วงคอยให*คําแนะนําตรวจสอบหรือเรียกว/าพ่ีเตือนน*อง ขอให*
ท/านนําไปดําเนินการให*ประชาชนชาวตําบลหนองขนานได*ชื่นใจ 

 
/ผศ.สุวิทย#... 
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ผศ.สุวิทย#  เป8ยผ/อง กระผม ขอความร/วมมือท/านสมาชกิสภาเทศบาลเนื่องจากพวกเราไม/ได*มา 
ประธานสภาเทศบาล จากการเมืองพวก เรามาจากการคัดสรร กระผมขอให*ท/านแนะนําข้ึนมาแล*วให*เปBนใน

เร่ืองท่ีสามารถช/วยดําเนินการได* เราเสนอแนะเขาเราก็ควร 
 ช/วยเขาด*วย มีท/านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ*าไม/มีกระผมขอปCดประชุม 
 เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

 
 

    (ลงชื่อ)      ธนรัตน#  เศวตสุวรรณ    ผู*บันทึกรายงานการประชุม 
  (นายธนรัตน#  เศวตสุวรรณ) 

   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 
 
    

(ลงชื่อ)           สุวิทย#  เป8ยผ/อง                                
                                         (ผศ.สุวิทย#  เป8ยผ/อง) 
                           ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุม 
          สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป8 พ.ศ. 2558 เมื่อวันท่ี.....27....เดือน..กุมภาพันธ#...พ.ศ. ...2558.... 
 
 
 
 
 
 
 


