
รายชื่อผู
เข
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 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

สมัยสามัญท่ี 3/2557  



ประจําป& พ.ศ.2557 
วันท่ี 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557  

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น.   
สถานท่ีประชุม ห
องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ก3อนเข
าระเบียบวาระ 
นายธนรัตน8  เศวตสุวรรณ   กราบเรียนท3านประธานสภาและท3านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล เลขานุการสภา
เทศบาล  วันนี้วันอังคาร ท่ี  25  พฤศจิกายน  2557  เปCนการประชุมสภาเทศบาล   
 ตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี 3/2557 ท่ีประชุมครบองค8ประชุมพร
อม    แล
วขอ
เรียนเชิญท3านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล3าวเปDด    ประชุมสภาและดําเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ต3อไป 
ผศ.สุวิทย8 เป&ยผ3อง   ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล     เรียน ท3านสมาชิกสภาเทศบาลหนองขนานท่ีเคารพทุกท3าน                     
    วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค8ประชุม มีผู
ลาประชุมหนึ่งท3านและขอ 
   ต
อนรับผู
แทนชุมชนทุกท3านท่ีได
ให
ความสนใจและเข
าร3วมฟFงการประชุมใน  
  วันนี้ ผมขอเปDดการประชุม ณ บัดนี้ 
ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  1111        เรือ่ง ประธานแจ
งให
ทีป่รเรือ่ง ประธานแจ
งให
ทีป่รเรือ่ง ประธานแจ
งให
ทีป่รเรือ่ง ประธานแจ
งให
ทีป่ระชมุทราบะชมุทราบะชมุทราบะชมุทราบ    
ผศ.สุวิทย8  เป&ยผ3อง   เร่ือง  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัวภูมิประธานสภาเทศบาล
  พลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา 
    เชิญท3านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเพทาย  จินดาไทย   กราบเรียนท3านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน
าท่ี ท3านกําหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัว 
นายกเทศมนตรีตําบล  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม                 
หนองขนาน   2557 ณ ศาลากลางบ
าน หมู3ท่ี 2 บ
านดอนคู3นอก ตําบลหนองขนาน 
    อําเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี  
    เร่ิมต้ังแต3เวลา 05.00 น. ขอเชิญร3วมฟFงเทศน8 มหาชาติ 13 กัณฑ8  
    เวลา 07.00 น. ขอเชิญร3วมพิธีตักบาตร ข
าวสุก อาหารแห
ง  
    เวลา 08.30 น. ฟFงเทศน8มหาชาติ 13 กัณฑ8 (ต3อ)  
    เวลา 17.00 น. ขอเชิญรับประทานอาหารร3วมกัน  
    เวลา 18.00 น. ชมวีดีทัศน8พระราชกรณียกิจ  
    เวลา 18.30 น. ชมการแสดงเทิดพระเกียรติ  2  ชุด 
    เวลา  19.19 น. กํานัน ผู
ใหญ3บ
านและสมาชิกสภาเทศบาล ข
าราชการ 
   พนักงานลูกจ
าง อปพร.นักเรียน นักศึกษา พ3อค
า ประชาชนต้ังแถวหน
าพระ  
  บรมฉายาลักษณ8 โดยพร
อมเพรียงกัน 
    -นายอําเภอเมืองเพชรบุรี สมาชิกสภาเทศบาล,กํานันผู
ใหญ3บ
าน,หัวหน
าส3วน 
   ราชการกลุ3มองค8กรในพ้ืนท่ี วางพานพุ3ม 
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    -นายอําเภอเมืองเพชรบุรีประธานในพิธี เปDดกรวยดอกไม
ถวายเคร่ืองราช 
   สักการะและวางพานพุ3ม ถวายคํานับ 
    -ประธานจุดเทียนชัย(ขนาดใหญ3บนเวที)และต3อเทียนถวายพระพร 
    -ประธานกล3าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล 



    -ประธานและผู
เข
าร3วมงานร3วมกันร
องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลง 
   สดุดีมหาราชา  
    เวลา 20.00 น. ปDดงาน 
    การแต3งกายผู
บริหารพนักงานข
าราชการ สมาชิกสภา แต3งกายเคร่ืองแบบ                
    สีกากี  ประชาชนท่ัวไปเสื้อสีเหลือง 
ผศ.สุวิทย8  เป&ยผ3อง   พวกเราควรไปเวลาประมาณ 18.00 น. 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท3านปลัดเทศบาลแจ
งว3าวันนี้มีหัวหน
าส3วนราชการใดเข
าร3วมประชุมบ
าง 
นายเพทาย  จินดาไทย   กราบเรียนท3านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน
าท่ี ท3านท่ีเคารพท3านเจริญ เลี่ยมสุวรรณ ได
แนะนําให
หัวหน
าส3วนราชการของนายกเทศมนตรี 
  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขนานเข
าร3วมประชุมสภาเทศบาลด
วย กระผมตําบลหนองขนาน 
 ไม3ได
แจ
งเปCนหนังสือจึงขออนุญาตแจ
งด
วยวาจาให
หัวหน
าส3วนราชการเข
า    ร3วม
ประชุมด
วย 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 2    2    2    2                                                                เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุม    
ผศ.สุวิทย8  เป&ยผ3อง   กระผมขอเรียนเชิญท3านเลขานุการสภาเทศบาลได
ชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาล               ข
อกฏหมายระเบียบ ข
อบังคับท่ีเก่ียวข
องและขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจ 
           รายงานประชุมสภา ชี้แจงรายละเอียดต3อท่ีประชุมสภาเทศบาลต3อไป    
นายธีระ  สัญญขันธ8            กราบเรียนท3านประธานสภาและท3านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  หนองขนานท่ีเคารพทุกท3าน 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว3าด
วยข
อบังคับการประชุมสภา 
   ท
องถ่ิน พ.ศ.2547 ข
อ 33 กําหนดว3า รายงานการประชุมสภาท
องถ่ินทุก  
  คราว ต
องให
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจ   
 รายงานการประชุมได
ตรวจสอบแล
วข้ึนอย3างน
อย 2 ฉบับ เพ่ือให
สมาชิกสภา    ท
องถ่ิน
ได
มีโอกาสตรวจดูก3อนเวลาประชุมไม3น
อยกว3า 1 วัน เพ่ือให
สภา    ท
องถ่ินรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 
     จึงขอให
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  
   หนองขนาน สมัยสามัญท่ี  1/2557  เมื่อวันท่ี  18  กันยายน  2557  
นายอุเทน  สภากร            กราบเรียนท3านประธานสภาและท3านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  หนองขนานท่ีเคารพทุกท3าน  กระผมเห็นว3า หน
าท่ี 3 ขอแก
ไขใช
ถ
อยคํา ใน  
  ข
อ 1.2 บรรทัดท่ี 7 คําว3าได
แนะนํา ให
ตัดคําว3าได
ออก  และขอแก
ไขคําว3า    
 “ของสมาชิก” เปCนคําว3า “โดยสมาชิก” 
ผศ.สุวิทย8  เป&ยผ3อง            มีท3านใดจะเพ่ิมเติมแก
ไขตรงจุดไหนอีกไหมครับ ถ
าไม3มีจะขอให
ท่ีประธานสภาเทศบาล
  ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังนี้ครับ 
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ท่ีประชุมสภา   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน  สมัยสามัญท่ี  
   1/2557  เมื่อวันท่ี  18  กันยายน  2557  
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 3                   3                   3                   3                   กระทู
ถามกระทู
ถามกระทู
ถามกระทู
ถาม    
    ----ไม3มีไม3มีไม3มีไม3มี----    
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 4                  4                  4                  4                  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท
องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล
วเสร็จเรื่องที่คณะกรรมการสภาท
องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล
วเสร็จเรื่องที่คณะกรรมการสภาท
องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล
วเสร็จเรื่องที่คณะกรรมการสภาท
องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล
วเสร็จ    
                    ----ไม3มีไม3มีไม3มีไม3มี----    



ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 5555    เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ที่เสนอใหม3ที่เสนอใหม3ที่เสนอใหม3ที่เสนอใหม3    
                            ----ไม3มีไม3มีไม3มีไม3มี----    
ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ 6666        เรือ่งอืน่ๆเรือ่งอืน่ๆเรือ่งอืน่ๆเรือ่งอืน่ๆ    
                6.1  6.1  6.1  6.1  แจ
แจ
แจ
แจ
งการประกาศใช
แผนพฒันาสามป& พงการประกาศใช
แผนพฒันาสามป& พงการประกาศใช
แผนพฒันาสามป& พงการประกาศใช
แผนพฒันาสามป& พ....ศศศศ....2558 2558 2558 2558 ––––    พพพพ....ศศศศ....2560 2560 2560 2560         
        ของเทศบาลตาํบลหนองขนาน อาํเภอเมอืงเพชรบุร ีจงัหวัดเพชรบุรี ของเทศบาลตาํบลหนองขนาน อาํเภอเมอืงเพชรบุร ีจงัหวัดเพชรบุรี ของเทศบาลตาํบลหนองขนาน อาํเภอเมอืงเพชรบุร ีจงัหวัดเพชรบุรี ของเทศบาลตาํบลหนองขนาน อาํเภอเมอืงเพชรบุร ีจงัหวัดเพชรบุรี     
                เพือ่ทราบเพือ่ทราบเพือ่ทราบเพือ่ทราบ    
ผศ.สุวิทย8  เป&ยผ3อง  กระผมขอเรียนเชิญท3านปลัดเทศบาลในฐานะนายกสรุปชี้แจงให
ท่ีประชุมประธานสภาเทศบาล
  สภารับทราบต3อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ 
นายเพทาย  จินดาไทย   กราบเรียนท3านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลท่ี 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน
าท่ี เคารพทุกท3าน กระผมขอชี้แจงการจัดทําแผน กรมส3งเสริมการปกครองนายกเทศมนตรีตําบล
  ท
องถ่ินกําหนดให
องค8กรปกครองส3วนท
องถ่ินจัดทําแผนเพ่ือใช
เปCนกรอบในหนองขนาน  
 การพัฒนาท
องถ่ินจะให
พัฒนาไปในทิศทางใดและต
องสอดคล
องกับ    
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด
วย แผนยุทธศาสตร8มีห
วงระยะเวลา 5 ป& ซ่ึง    ได

ประกาศไปกับการกําหนดยุทธศาสตร8การพัฒนาไว
ในแต3ละด
าน      ดําเนินการโดย
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขนานซ่ึงได
แก3การ    กําหนดแนวทางการพัฒนาท
องถ่ิน 
โดยพิจารณาจาก อํานาจหน
าท่ีของ    องค8กรปกครองส3วนท
องถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหน
าท่ีท่ีมี
ผลกระทบต3อ     ประโยชน8สุขของประชาชน เช3น การปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผัง    เมือง ภารกิจถ3ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
   อํานาจ ยุทธศาสตร8การพัฒนาประเทศ กลุ3มจังหวัด และจังหวัด โดยให
เน
น  
  ดําเนินการในยุทธศาสตร8ท่ีสําคัญและมีผลกระทบต3อประชาชนโดยตรง เช3น    
 การแก
ไขปFญหาความยากจน การปVองกันและแก
ไขปFญหายาเสพติด กรอบ   
 นโยบายทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค8กรปกครองส3วนท
องถ่ินในเขต    จังหวัด
นโยบายของผู
บริหารท
องถ่ินท่ีแถลงต3อสภาท
องถ่ิน แผนชุมชน และ    ในการนําประเด็นข
างต
นมา
จัดทําแผนพัฒนา ให
คํานึงถึงสถานะทางการคลัง    ของท
องถ่ิน และความจําเปCนเร3งด3วนท่ีต
อง
ดําเนินการมาประกอบการ     พิจารณาด
วยและร3วมจัดทําร3างแผนพัฒนา เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา    และแก
ไขปFญหาเก่ียวกับการการจัดทําร3างแผนพัฒนาซ่ึงแผนท้ังสองเล3มจะ
    คล
ายกันต3างกันในส3วนท่ี 4 และ 5 จะแยกออกไปชัดเจนว3าในแต3ละกิจกรรม 
   มีอะไรบ
าง แผนสามป&จะชัดมากกันสามารถใช
มาเปCนกรอบของเทศบัญญัติ 
 

/ผศ.สุวิทย8... 
 

-4- 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ผศ.สุวิทย8  เป&ยผ3อง ขอบคุณท3านนายกท่ีชี้แจงสมาชิกท3านใดจะสอบถามไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม  -ไม3มี-  
    6666....2  2  2  2  การกาํหนดโครงสร
างการกาํหนดโครงสร
างการกาํหนดโครงสร
างการกาํหนดโครงสร
าง                              
นายเพทาย  จินดาไทย   โครงสร
างส3วนราชการของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน
าท่ี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2555 เร่ือง การจัดต้ัง 
นายกเทศมนตรีตําบล องค8การบริหารส3วนตําบลหนองขนาน เปCนเทศบาลตําบลหนองขนาน 
หนองขนาน ได
จัดต้ังองค8การบริหารส3วนตําบลหนองขนาน เปCน เทศบาลตําบลหนองขนาน นับแต3วันท่ี 

31 สิงหาคม 2555 เปCนต
นไป ซ่ึงในขณะนั้นท3านนายกองค8การบริหารส3วนตําบลหนอง
ขนาน ได
เสนอโครงสร
างไปท่ี ก.อบต.จ.เพชรบุรี เสนอตามกระบวนการ เดิมท่ีเปCน



องค8การบริหารส3วนตําบล ให
         ก.อบต.จ.เพชรบุรี ต้ังแต3ป& 2555 ได
มีการติดตาม
เร่ืองมาตลอด นั้น 

 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห3งชาติ ฉบับท่ี 85 ลงวันท่ี 10 กรกฏาคม 2557 
เร่ือง การได
มาซ่ึงสมาชิกสภาท
องถ่ินหรือผู
บริหารท
องถ่ินเปCนการชั่วคราว ข
อ 11 วรรค
แรก กําหนดให
ปลัดองค8กรปกครองส3วนท
องถ่ินปฏิบัติหน
าท่ีนายกองค8กรปกครองส3วน
ท
องถ่ิน ในกรณีท่ีผู
บริหารท
องถ่ินครบวาระหรือว3างลง ตามประกาศฉบับดังกล3าว ได
ให

อํานาจให
ปลัดกระผมได
ดําเนินการเสนอโครงสร
างปริมาณงานตามความเหมาะสมความ
จําเปCน ให
 ก.ท.จ.เพชรบุรี พิจารณาในส3วนต3าง ๆ ส3วนส3งเสริมการเกษตรเปCนกอง เราได

เสนอไปแล
วตามโครงสร
างของเทศบาลตําบล ซ่ึงเมื่อผ3านอนุกรรมการ ไม3มีปFญหา แล
ว
ได
ดําเนินการเสนอเร่ืองต3อไปท่ี ก.ท.จ.เพชรบุรี เพ่ือพิจารณาว3าจะสามารถยกเปCนกอง
ส3งเสริมการเกษตรได
หรือไม3 ซ่ึงก็ขึ้นอยู3กับดุลยพินิจของคณะกรรมการครับ 

นายสุรินทร8 ธีรจามรนันท8   พ้ืนท่ีตําบลหนองขนานเปCนพ้ืนท่ีการเกษตร 
รองประธานสภาเทศบาล โครงสร
างส3วนพ้ืนฐานมี 3 ส3วน คือ สํานักปลัด,คลังและช3าง 
  เมื่อยกฐานะเปCนเทศบาลตําบลแล
วจะมีความสําคัญคือ กองอนามัยและควรจะมีกอง

การเกษตรในอนาคตอาจจะยกเปCนสํานักงานได
 กระผมเห็นว3าควรจะทําหนังสือถึง 
ประธาน ก.ท.จ.เพชรบุรี ด
วย เพราะภาระความจําเปCนของชาวบ
านในพ้ืนท่ีตําบลหนอง
ขนาน มีความจําเปCนสามารถทําหนังสือถึงประธาน ก.ท.จ.เพชรบุรี ว3าขณะนี้เทศบาล
ตําบลหนองขนานได
มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานแล
วและได
ลงพ้ืนท่ีเห็นว3ามี
ความจําเปCนจะต
องมีกองการเกษตรและให
เปCนจุดขายของตําบลหนองขนานได
 

นายชวนากร เอี่ยมสอาด   กระผมเห็นว3าตําบลหนองขนานนอกจากส3งเสริมเร่ืองข
าวแล
ว น3าจะ 
สมาชิสภาเทศบาล ปูพ้ืนฐานอีกด
านหนึ่งคือ ปศุสัตว8  เพราะในพ้ืนท่ีเลี้ยงโคขุนกันมาก 
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นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   กระผมขอสนับสนุนความเห็นท3านรองประธานสภามีความคิด 
สมาชิกสภาเทศบาล เดียวกันมองภาพรวมพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีเปCนหมื่นไร3 เลี้ยงโค ส3วนในพ้ืนท่ีติดชายทะเล

เลี้ยงกุ
ง ภาพรวมคือภาคการเกษตร ดังนั้นสิ่งท่ีต
องส3งเสริมคือกองส3งเสริมการเกษตร
เทศบาลตําบลหนองขนาน ต
องส3งเสริมด
านการเกษตรและมีบุคลากรท่ีเพียงพอต
องมีการ
ต3อยอดเพ่ิมข้ึนอีก        

ผศ.สุวิทย8 เป&ยผ3อง   กระผมเห็นด
วย เพราะชาวบ
านจะได
ประโยชน8เพ่ิมข้ึน ถ
ายกเปCน 
ประธานสภาเทศบาล กองส3งเสริมการเกษตรบุคลากรของเราก
าวหน
าข้ึนจะทํางานให
ชาวบ
านให
มีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึน  
นายอุเทน  สภากร   กระผมเห็นด
วยถ
ายกเปCนกองส3งเสริมการเกษตรเพราะพ้ืนท่ีตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล หนองขนานมีจุดเด3นเร่ืองข
าวและน3าจะมีปศุสัตว8ด
วย 
นายธนรัตน8  เศวตสุวรรณ   กระผมเห็นด
วยท่ีเทศบาลตําบลหนองขนานให
ความสาํคัญในเร่ือง 
เลขานุการสภาเทศบาลการ  ปศุสัตว8 ข
าวและการประมง เพราะเปCนจุดเด3นและน3าส3งเสริมสนับสนุน 
นายสุรินทร8 ธีรจามรนันท8   กระผมเห็นว3าเราต
องค3อย ๆ ขยับจากส3วนเปCนกอง ฝากท3านนายก 
รองประธานสภาเทศบาล ดําเนินการในเร่ืองนี้ด
วย ซ่ึงเมื่อผ3านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.เพชรบุรีแล
ว ไม3ทราบว3าอีก

นานเท3าไหร3ถึงจะมีบุคลากร น3าจะทําหนังสือถึงท3านนายอําเภอ  ว3าขอสนับสนุนให
เกษตร
อําเภอ หรือพัฒนากรอําเภอเพราะในระหว3างนี้เราไม3มีบุคลากรต
องการให
ทางอําเภอเข
ามา
ช3วยเหลือเพราะมีความจําเปCน 



                     6.3  6.3  6.3  6.3  ขอปรบัลดค3าเช3าขอปรบัลดค3าเช3าขอปรบัลดค3าเช3าขอปรบัลดค3าเช3า    
นายเพทาย จินดาไทย   กราบเรียนท3านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลท่ี 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน
าท่ี เคารพได
ทําบันทึกตกลงเช3ากับวิสาหกิจโดยให
ทางวิสาหกิจใช
ห
องควบคุม 
นายกเทศมนตรี เคร่ืองชั่งและลานตากข
าวและได
มีการต3อสัญญามีการประชุมคณะกรรมการ 
ตําบลหนองขนาน จัดหาทรัพย8สินไปแล
วและได
ยืนราคาเดิม คือราคา 4,250 บาทต3อเดือน ซ่ึงหลักการใน

การให
เช3าควรท่ีจะมีแนวโน
มจะเพ่ิมข้ึนทุกป& แต3ปFจจุบันวิสาหกิจขอลดค3าเช3าลงทุกป& และ
บางส3วนทางเทศบาลได
ให
บริการในด
านของอาคารสถานท่ีประชุมค3าน้ําค3าไฟ 

ผศ.สุวิทย8  เป&ยผ3อง ขอให
ท3านสมาชิกสภาช3วยเสนอแนะด
วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุรินทร8  ธีรจามรนันท8   กระผมเห็นว3าไม3ควรไปพิจารณา เพราะว3าไม3มีกฎหมายรองรับ แต3 
รองประธานสภาเทศบาล ถ
าวิสาหกิจดําเนินการโดยประชาชนมีเราเปCนผู
อุดหนุนน3าจะดีกว3า 
ผศ.สุวิทย8  เป&ยผ3อง   กระผมต
องการให
พวกเราเข
าไปเสนอแนะ ถ
าเรามีสภาเทศบาลแล
ว 
ประธานสภาเทศบาล มีผู
มาร
องเรียนกระผมคิดว3าเราควรท่ีจะให
ข
อเสนอแนะให
ข
อคิดไม3อยากให
ชาวบ
านคิดว3า

มีสภาเทศบาลไว
ทําไม ถ
าหากว3าวิสาหกิจต
องล
มเลิกไปในช3วงเวลาในสมัยท่ีพวกเราอยู3ใน
วาระ  

นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   กระผมคิดว3าเราควรจะเห็นใจประชาชนหลักการคือต
องยึด 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนแต3ต
องอยู3ในกรอบของระเบียบ และในเร่ืองของค3าเช3าผมอยากให
เห็นใจ

ประชาชน  
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นายสุรินทร8  ธีรจามรนันท8   กระผมคิดว3ามีแนวทางก็คือ ให
วิสาหกิจจัดทําโครงการขอรับการรอง 
ประธานสภาเทศบาล สนับสนุนไม3ว3าจะเปCนในเร่ืองสถานท่ีพร
อมอุปกรณ8หรืองบประมาณ   
นายเพทาย  จินดาไทย รับทราบ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน
าท่ี 
นายกเทศมนตรีตําบล 
หนองขนาน 
ผศ.สุวิทย8  เป&ยผ3อง มีท3านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ
าไม3มีกระผมขอปDดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
    

เลิกประชุมเวลา  12.00น. 
 
 
 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ)      ธนรัตน8  เศวตสุวรรณ              ผู
บันทึกรายงานการประชุม 
  (นายธนรัตน8  เศวตสุวรรณ) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 
    
 

(ลงชื่อ)           สุวิทย8  เป&ยผ3อง                                
                                         (ผศ.สุวิทย8  เป&ยผ3อง) 



                          ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
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