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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  
สมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2564  สมัยที่  1  คร้ังที่ 1 

ในวันจันทร์ ท่ี  17  พฤษภาคม  2564  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอ าคา  อินทะแพทย์ ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าคา  อินทะแพทย์  
๒ นายวิจารย์  สุระมณี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ วิจารย์  สุระมณี    
๓ นายวันชัย  สารคาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 วันชัย  สารคาญ  
๔ นายปรีชา  ทนงยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 ปรีชา  ทนงยิ่ง  
๕ นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 มาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์  
๖ นายสุนทร  ใจกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 สุนทร  ใจกว้าง  
๗ นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 รัชนี  เปรมไทยสงค์  
๘ นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 เฉลียด  กล่าวรัมย์  
๙ นางวรัทยา  จินดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 วรัทยา  จินดา  

๑๐ ร.ต.อ. สุนทร  สีสมัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 สุนทร  สีสมัย  
11 นางบังอร  ราชกิจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 บังอร  ราชกิจ  
๑2 นายทองใส  วิจารจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 ทองใส  วิจารจันทร์  
13 นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  

ผู้ไม่มาประชุม       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเทพพร  จ าปานวน นายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ เทพพร  จ าปานวน  
2 นางนวลรัตน์  พันธโคตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ นวลรัตน์  พันธโคตร    
3 นายณัฐพงษ์  ธรรมราษฏร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ ณัฐพงษ์  ธรรมราษฏร์  
4 นายพูลทรัพย์  มานะดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ พูลทรัพย์  มานะดี  
5 นายกฤช  ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ กฤช  ภูศรี  
6 นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
7 นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ไพรรนิทร์  หาญสุริย์  
8 นางพิศมัย  ชัฏพลชัย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล พิศมัย  ชัฏพลชัย  
9 นายกัมพล  หาญสุริย์ ผู้อ านวยการกองช่าง กัมพล  หาญสุริย์  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
10 นางสาวมะลิวัลย์  พันทองค า หัวหน้าฝ่ายปกครอง มะลิวัลย์  พันทองค า  
11 นายกิต  สมัครวงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ  กิต  สมัครวงศ์  
12 นางสาวศิริกุล  สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ศิริกุล  สาศิริ  
13 นางนภัทรษกร  วิจิตขจี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
14 นางพนิจดา  สาระภักดี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนิจดา  สาระภักดี  
15 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
16 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
17 นางกนกพร  เอกวุธ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กนกพร  เอกวุธ  
18 นางสาวศรัญญา  พารา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศรัญญา  พารา  
19 พ.จ.อ.สุวิจักขณ์  บูรณะพล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน สุวิจักขณ์  บูรณะพล  
20 นางสาวสุภาพร  อวนศรี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สุภาพร  อวนศรี  
21 นายพิทักษ์  มานะดี ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป พิทักษ์  มานะดี  
22 นางสาวรัตนา  มานะดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รัตนา  มานะดี  
23 นายทองเพชร  สู่สุข วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ทองเพชร  สู่สุข  
24 นางปริศนา  วรวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ปริศนา  วรวงศ์  
25 นางอุภัสษร  มนต์ไธสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อุภัสษร  มนต์ไธสงค์  
26 นางนิตยา  ประสารสัตย์ นักวิชาการเงินและบัญชี นิตยา  ประสารสัตย์  
27 นางวิตาพร  ขันโมลี เจ้าพนักงานธุรการ วิตาพร  ขันโมลี  
28 นางสาวกัลยา  พลแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  พลแดง  
29 นางภัคธิมา สุมามิตร์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ภัคธิมา สุมามิตร์  
30 นางสาวพรนิภา  พัดโท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี พรนิภา  พัดโท  
31 นายเกียรติสวัสด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ เกียรติสวัสด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์  
32 นายทรงฤทธิ์  เอกวุธ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทรงฤทธิ์  เอกวุธ  
33 นางวาสนา  สุดคล้าย เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา  สุดคล้าย  
34 นายณรงค์ฤทธิ์  วิบูลย์ ผู้ช่วยช่างโยธา ณรงค์ฤทธิ์  วิบูลย์  
35 นายไพศาล  คชภูธร เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ไพศาล  คชภูธร  
36 นางสาวศิรินภา  สารคาญ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ศิรินภา  สารคาญ  
37 นายสมชาย  สุนทรา พนักงานขับรถยนต์ สมชาย  สุนทรา  
38 นายสุนิต  พันทองค า พนักงานขับรถยนต์ สุนิต  พันทองค า  
39 นายอนุชิต  พันทองค า ผู้ช่วยวิศวกรโยธา อนุชิต  พันทองค า  
40 นางพรรณผกา  พรหมโลก เจ้าพนักงานธุรการ พรรณผกา  พรหมโลก  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
4๑ นายเกียรติศักดิ์  ล าพาย พนักงานขับรถ เกียรติศักดิ์  ล าพาย  
42 นางรจนา  พุทธามาตย์ คนงานท่ัวไป รจนา  พุทธามาตย์  
43 นายน าพล  คล้ายหนองสรวง คนงานประจ ารถขยะ น าพล  คล้ายหนองสรวง  
44 นายสนั่น  เกิดศักดิ์ คนงานประจ ารถขยะ สนั่น  เกิดศักดิ์  
45 นายธนภัทร สารคาญ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ธนภัทร สารคาญ  
46 นายอากฤษฎิ์  พลแดง พนักงานผลิตน  าประปา อากฤษฎิ์  พลแดง  
47 นายประมวล  สมบุตร คนงานท่ัวไป ประมวล  สมบุตร  
48 นายสมาน หว่างแสง คนงานท่ัวไป สมาน หว่างแสง  
49 นายวีระ  นวนรักษา พนักงานขับรถ วีระ  นวนรักษา  
50 นายมณฑล  ทองภูเหวด พนักงานผลิตน  าประปา มณฑล  ทองภูเหวด  
51 นางสาวบุษยมาศ  สุระมณี ผู้ดูแลเด็ก บุษยมาศ  สุระมณี  
52 นางนิตยา  วาระสิทธิ์ ผู้ดูแลเด็ก นิตยา  วาระสิทธิ์  
53 นายพิชิต  เคนอ่อน คนงานท่ัวไป พิชิต  เคนอ่อน  
54 นายปรีชา  พรรณงาม พนักงานขับรถยนต์ ปรีชา  พรรณงาม  
55 นายปัญญา  ชินรักษ์ คนงานท่ัวไป ปัญญา  ชินรักษ์  
56 นางนันทิยา  ถนัดค้า ผู้แทนชาวบ้าน ม. 1 นันทิยา  ถนัดค้า  
57 นายบัญชา  ก าลังเลิศ ผู้แทนชาวบ้าน ม. 13 บัญชา  ก าลังเลิศ  
58 นางวาสนา  สมัครสมาน ผู้แทนชาวบ้าน ม. 7 วาสนา  สมัครสมาน  

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เข้าห้องประชุม
สภาเทศบาล เพื่อด าเนินการประชุม  

นายอ าคา  อินทะแพทย์ ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย    
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค (อ่านประกาศ) ประกาศสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี ๑  ตามท่ีสภา 
    เทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  

ครั งแรก เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  2564  โดยท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม 
สามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี  ๑  เริ่มตั งแต่ วันท่ี  17   พฤษภาคม  ๒๕๖4 
เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน นั น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔ และ 
มาตรา ๒๕   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 
12 พ.ศ. 2546 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  สมัยประชุม  
สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี ๑  ตั งแต่วันท่ี  17  พฤษภาคม  ๒๕๖4   
ถึงวันท่ี  15   มิถุนายน  ๒๕๖4  มีก าหนด  ๓๐  วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดย 
ท่ัวกัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี  11   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4  ลงช่ือ นายอ าคา 
อินทะแพทย์  ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
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นายอ าคา  อินทะแพทย์  บัดนี  ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี   
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖4  สมัยท่ี  1  ครั งท่ี ๑  ณ บัดนี ครับ     

ระเบียบวาระที่  ๑    เร่ือง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล คร้ังที่แล้ว 

    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๓    การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายเทพพร  จ าปานวน  เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน ตามท่ีเทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้ด าเนินการเลือกตั งนายกทศมนตรี 

ต าบลอาจสามารถ เมื่อวันอาทิตย์  ท่ี  28  มีนาคม  พ.ศ. 2564  และจากผลการ
เลือกตั ง ปรากฏว่า ประชาชนในเขตพื นท่ีเทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้กรุณามอบ
ความไว้วางใจให้กระผม นายเทพพร  จ าปานวน  เป็นผู้บริหารงานเทศบาล ใน
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ นั น  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496  แก้ไขถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา  48 ทศ วรรคหนึ่งและวรรคสาม  
ได้บัญญัติไวว้่า  “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล      
โดยไม่มีการลมติ ทั งนี ภายในสามสิบวัน  นับตั งแต่วันประกาศผลการเลือกตั ง
นายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดย
เปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมด้วย  ในการบริหารงานเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ระยะเวลา  4  ปี  นับแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั งได้ออกประกาศผลการ
เลือกตั งเป็นต้นไป  กระผม นายเทพพร  จ าปานวน  ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี
ต าบลอาจสามารถ พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 
สุจริต ด้วยหลักของการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเจริญก้าวหน้า  ความมั่นคง  และความยั่งยืนของพื นท่ีและของประชาชนชาว
อาจสามารถ  โดยกระผมจะตั งต้นแนวคิดในการพัฒนาด้วยการค านึงถึงปัญหาและ
ศักยภาพของเทศบาลต าบลอาจสามารถ และจะใช้องค์ความรู้ทุกสรรพศาสตร์ ใช้
เทคโนโลยี ใช้ผู้เช่ียวชาญ ใช้การฟังความเห็นของประชาชน ในการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  แนวทางการพัฒนาพื นท่ี  เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 
ทั งนี  ในกระบวนการท างานนั น กระผมพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 
ตามหลักของประชาธิปไตย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาและร่วมตรวจสอบการท างานของเทศบาล โดยหวัง
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เป็นอย่างยิ่งว่า  การบริหารเทศบาลท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าว  จะส่งผล
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถผู้เป็นเจ้าของเงินภาษี ได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการบริหารงานของเทศบาล  ในโอกาสนี   เมื่อประชาชนได้ให้โอกาสมอบ
ความไว้วางใจ  มอบฉันทานุมัติให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ  กระผมขอปวารณาตัวเองว่า  จะอุทิศตน  อุทิศเวลา เสียสละ และตั งใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด  เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของประชาชน และความเจริญรุ่งเรือง
ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  โดยกระผมมีนโยบายท่ีจะด าเนินการทั งหมด 9  
ด้าน  ท่ีเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ดังท่ีจะแถลงให้ทุก
ท่านได้รับทราบดังต่อไปนี  
1. นโยบายด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื นฐาน 

1.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบน  าประปาทั งระบบ เพื่อให้เทศบาลสามารถให้บริการ
น  าเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั งปี  โดย
น  าประปาจะต้องเป็นน  าสะอาด ด่ืมได้ ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน  โดย
เริ่มตั งแต่การจัดหาแหล่งน  าสะอาดเพิ่มเติม เช่น  การขุดเจาะน  าบาดาล การใช้
กรรมวิธีทางวิศวกรรมสนการบ าบัดปรับปรุงคุณภาพน  าให้เหมาะสมต่อการ
อุปโภค บริโภค และรวมถึงการติดตั งระบบตรวจสอบคุณภาพน  าตลอดเส้นทาง
การล าเลียงน  าไปสู่ครัวเรือน 
1.2 สนับสนุนการก่อสร้าง การซ่อมแซมถนนายต่างๆ ให้ได้มาตรฐานครอบ
คลุ่มท่ัวทุกพื นท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนทั งการเดินทางและการ
ขนส่ง 
1.3 ปรับปรุงและพัฒนา คู คลอง ในเขตพื นท่ีให้มีความปลอดภัยและมีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม 
1.4 เพื่อความสะดวกต่อการคมนาคมทางน  า และการประมงพื นบ้าน 
1.5 ปรับปรุง โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ น สะอาด ปลอดภัย 
มีขั นตอนการปฏิบัติท่ีถูกต้อง เพื่อสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

    2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
        2.1  ปรับปรุงตลาดเทศบาลให้มีความสะดวกสบาย มีสุขลักษณะท่ีดี สะอาด  

    น่าเดิน มีการจัดการขยะท่ีเกิดจากตลาดอย่างเป็นระบบ  มีการท าความสะอาด  
    ตลาดเป็นประจ า มีระบบระบายน  าและการบ าบัดน  าเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน  า 

2.2 พัฒนาให้มีสถานท่ีทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ในชุมชนร่วมกับการส่งเสริมการ  
ท่องเท่ียว เช่น ตลาดน  า ตลาดสดตลอดทั งวัน  ถนนคนเดิน ตลาดกลางคืน (Night 
market)  และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาจัดกิจกรรมต่างๆ ในจุดดังกล่าว  เพื่อ
ดึงดูดประชาชน นักท่องเท่ียว  ให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอย ทั งนี  เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้ประชาชนในพื นท่ีมีรายได้  เกิดการซื อขายสินค้าต่อไปเป็นห่วงโซ่อุปทาน 
และเกิดการกระจายรายได้ในชุมชน 

        2.3  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมวิถีชีวิต  
    วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และอัตลักษณ์อื่นๆ ของพื นท่ี  ท่ีจะกลายเป็นต้นทุน 
    ส าคัญของชุมชนในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเท่ียวและรวมถึงการพัฒนาและ 
    ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน ให้มีเสน่ห์ดึงดูดใจ 
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         2.4  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ให้มีทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ และความรู้ด้านการตลาด เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั งในและต่างประเทศ 
         2.5  ประสานกับรัฐบาล และองค์กรต่างๆ เพื่อสรรหาเงินทุนสนับสนุน  

เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
    3. นโยบายด้านการเกษตร 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนโดยจัดท าโครงการธนาคารน  าใต้ดิน 
ขุดเจาะน  าบาดาล  และเสริมด้วยการติดตั งระบบโซล่าเซลล์  เพื่อลดต้นทุนค่าใช้
ไฟฟ้าของเกษตรกร  เพื่อป้องกันภัยแล้ง  ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีน  าใช้ทางการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอตลอดปี 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์  เกษตรปลอดภัย ลดการ
ใช้สารเคมี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อรักษาคุณภาพของดิน แหล่งน  า และเพิ่ม
ความปลอดภัยให้เกษตรกร ผู้บริโภคและทุกคนในชุมชน 
3.3 ส่งเสริมการแปรรูปและท าการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย โดย
เริ่มจากส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองทั งการรับซื อปัจจัย
การผลิตและการขายสินค้า  รวมถึงการแบ่งงานกันท าเป็นองค์กร  ทั งในกระบวน
การการแปรรูป การปรับปรุงพัฒนารูแบบบรรจุภัณฑ์  การท าการตลาด ทั งออฟไลน์
และออนไลน์  เพื่อหาช่องทางการขายใหม่ๆ ทั งนี   เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
รายได้ และเพิ่มส่วนต่างก าไร 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านการผลิต  กรแปรรูป การจัดการ  การตลาด 
ให้กับเกษตรกรกลุ่มใหม่ๆ เช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ และรวมถึงการจัดตั งและพัฒนา
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 
3.5  ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ทั งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
เหมาะสม และการใช้แนวคิดการประหยัดต่อขนาด ในการจัดหาปัจจัยการผลิต
ต่างๆ เช่น พันธุ์ ปุ๋ย และเครื่องจักรกลเกษตร ท่ีสามรถซื อละมากๆ เพื่อให้ได้ราคาท่ี
ถูกลง 
4.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.1  พัฒนาแหล่งน  า โดยการสร้างฝายน  าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกหนอง
คลองน  า เพื่อให้สามารถกักเก็บน  าไว้ใช้ในการเกษตรตลอดปี 
4.2  ส่งเสริมและพัฒนาพื นท่ีให้เป็นเมืองสะอาด สวยงาม  ปราศจากมลภาวะ
พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะของพื นท่ีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ น 
จัดหาอุปกรณ์ในการก าจัดขยะมูลฝอยให้เพียงพอตลอดจนพัฒนาระบบจัดการขยะ  
เพื่อลดมลพิษทั งทางดิน น  า และอากาศ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการแยก
ขยะตั งแต่ต้นทาง ตามหลักวิชาการท่ีถูกต้อง 
4.3  รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤติภาวะโลกร้อน และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนพลังงานท่ีก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
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4.5  พัฒนาระบบบ าบัดน  าเสีย  โดยก่อสร้างรางระบายน  า อาคารระบายน  า ร่อง
ระบายน  า เพื่อให้น  าไหลสะดวก 
4.6 พัฒนาสภาพความเป็นอยู่และส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาลให้เป็นชุมชนท่ีน่าอยู่  
โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  เพิ่มพื นท่ีสีเขียว ปลูกต้นไม้ ไม้
ดอกไม้ประดับ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
5. นโยบายด้านการศึกษา 
5.1 จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนท่ีได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื นท่ี 
เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่วัยเรียน และแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
5.2 ส่งเสริมกองทุนการศึกษาส าหรับเด็ก ทั งการศึกษาด้านศาสนา การศึกษาสาย
สามัญและสายอาชีพ  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีดีให้กับเยาวชน 
และลดปัญหานักเรียนหลุดออกจากระบบ 
5.3 จัดตั งศูนย์การเรียนรู้ในเขตเทศบาล เพื่อรองรับทั งการจัดการศึกษานอกระบบ 
และเพื่อเป็นพื นท่ีการเรียนรู้กลางส าหรับเยาวชนทุกคน 
5.4  สนับสนุนให้นักเรียนและประชาชนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  ซึ่งเป็นภาษาท่ีจ าเป็นในการติดต่อส่ือสาร 
ท างาน ทั งในปัจจุบันและอนาคตโดยจะมีทั งการฝึกอบรมระยะสั น  การเรียนการ
สอนระยะยาวและเป็นการจัดการเรียนการสอน  โดยผู้เช่ียวชาญเจ้าของภาษานั นๆ 
โดยตรง 
5.5  สนับสนุนอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของ
เยาวชน เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงข้อมูลท่ีมีอยู่
ไม่จ ากัด และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลก 
5.6  ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม  การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วัน
ส าคัญต่างๆ ทั งของชาติและของท้องถิ่นรวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้าน 
และต่อยอดให้เกิดทั งคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
6. นโยบายด้านสังคม กีฬา และคุณภาพชีวิต 
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามกีฬา และพื นท่ี
สาธารณะเพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนและออกก าลังกายแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาในทุกด้าน  เพื่อให้เด็กเยาวชน และ
ประชาชนได้เข้าถึงกีฬามีสุขภาวะกายและใจท่ีดี 
6.3  ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น และสุขภาพ
แข็งแรง 
6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างโอกาส
ช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
รวมทั งสนับสนุนการเฝ้าระวังการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
ตลอดจนการสร้างและเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน   
6.5  ส่งเสริมเบี ยยังชีพสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ อย่างท่ัวถึงเป็น
ธรรมและให้บริการขั นพื นฐานอย่างเหมาะสม 
6.6  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการดูแลพยาบาลเบื องต้นแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต 
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7. นโยบายด้านสาธารณสุข 
7.1 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน  การจัดให้มีระบบ
สุขาภิบาลในระดับครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
ถ้วนหน้า และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปีทุกครัวเรือน 
7.2 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆ และวางมาตรการรับมือโรคระบาดต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ 
7.3  ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ให้มากขึ น 
ให้มีส่วนร่วมในการส ารวจตรวจสอบดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
8. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8.1 ติดตั งไฟส่องสว่างถนนให้เพียงพอ ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมจราจรในการก าหนด
สัญญาณไฟให้เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชน  และบ ารุงดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมริมทางถนนให้มีความปลอดภัย  โดยเฉพาะในพื นท่ีท่ีเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั งรวมถึงสนับสนุนการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมให้ครอบคลุม
พื นท่ีในเขตเทศบาล 
8.2 จัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน ในการเสริมสร้างความมั่นคง และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีฉุกเฉิน รวมทั งส่งเสริมให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์กู้ภัย กู้ชีพ 
ศูนย์ให้การบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง 
8.3  จัดให้มีสถานีดับเพลิงท่ีได้มาตรฐานในการเฝ้าระวังและระงับอัคคีภัย และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบเตือนภัยและการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณะภัยทุก
ประเภทอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
8.4  สนับสนุนเครือข่าย อปพร. ชรบ. หรืออื่นๆ ให้มีความเข้มแข็งเพื่อบริการด้าน
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
8.5 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันดูแล 
สอดส่องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
9.  นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร และการสร้างรัฐแบบเปิดเผย 
9.1 เปิดสายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง  และปรับระบบ
การท างานขององค์กร  เพื่อให้สามารถให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ เช่น  การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนไปสู่รูปแบบ
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
9.2 ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบการบริหารของเทศบาล ให้
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็ปไซต์ ไลน์และเฟชบุ๊คเพจ 
9.3  บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
9.4  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันคิด 
ร่วมวางแผน ในการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร และสร้างรัฐแบบเปิด โปร่งใส 
ประชาชนร่วมตรวจสอบได้  โดยการสร้างระบบรังเรื่องร้องเรียน เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ และท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
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9.5 พัฒนาการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ทุกภาค
ส่วน ให้มีความรู้ความสามารถ สร้างโอกาส ขวัญก าลังใจให้บุคลากรในองค์กร ได้มี
บทบาทต่อการบริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า
ในการท างาน 
9.6  พัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริมให้งานในหน้าท่ีด้านต่างๆ ของเทศบาลมาสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
9.7  จัดหาผู้เช่ียวชาญหรือสถาบันต่าง ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาวิจัย เพื่อได้แนวทางใน
การบริหารจัดการเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.8  จัดให้มีพนักงานเทศกิจ อ านวยความสะดวกกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลและ
คอยกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื นท่ีสาธารณะ 
9.9  จัดหารายได้ของเทศบาลให้มีเพิ่มมากขึ นและส่งเสริมการหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอก เช่น จากมูลนิธิ กองทุนต่างๆ เพื่อเป็นส่วนเสริการพัฒนาของพื นท่ี 
จากนโยบายทั ง 9 ด้าน ท่ีกระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ในวันนี 
เป็นนโยบายท่ีก าหนดขึ นมาบนพื นฐานของความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน ซึ่งในช่วง
ระยะเวลา 4 ปี ต่อจากนี   ท่ีกระผมจะด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลอาจ
สามารถนั น  กระผมช่ือว่าทุกนโยบายท่ีกระผมได้แถลงไปล้วนแล้วแต่จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน การพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถทั งสิ น           
ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณา  สนับสนุน จาก
ท่านประธานสภาเทศบาล ร่านรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน เพราะทั งท่านทั งหลายและตัวกระผมเอง ต่างก็เป็นผู้แทนของประชาชนใน
เขตพื นท่ีเทศบาลต าบลอาจสามารถ ซึ่งต้องมีพันธะท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น และประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื นท่ี
เทศบาลต าบลอาจสามารถ  กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีร่วมรับฟังค าแถลง
นโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลอาจสามารรถ ของกระผมในครั งนี   และขอ
กราบขอบพระคุณประชาชนในเขตพื นท่ีเทศบาลต าบลอาจสามารถทุกท่าน ท่ีได้
กรุณามอบหมายให้ความไว้วางใจกระผม ในการปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบล
อาจสามารถ กระผมขอให้ค ามั่นสัญญาว่า กระผมจะไม่ท าให้ท่านผิดหวังในการ
ตัดสินใจครั งส าคัญครั งนี ของทุกท่าน” นายเทพพร  จ าปานวน  นายกเทศมนตรี
ต าบลอาจสามารถ 

ที่ประชุม   รับทราบ      

ระเบียบวาระที่  4   การแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ   

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ชี แจงข้อกฎหมายครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น  

พุทธศักราช  2547  แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  คือ 
(1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ  104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าท่ีกระท ากิจการ หรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  
สภาท้องถิน่อาจแต่งตั งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ  105  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หน้าท่ีของสภาท้องถิ่น  ดังนี  
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ  107  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่  เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไมน่้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
โดยปกติกิจการของสภาเทศบาล  จะมีการแต่งตั งคณะกรรมการสามัญประจ า
เทศบาล  จ านวน  2  คณะ  คือ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  และ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาครับ 

นายวิจารย์  สุระมณี  กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจรายงาน 
รองประธานสภาเทศบาล  การประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นางบังอร ราชการ 
    2. นางวรัทยา  จินดา 

มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ ให้มีคณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล มี 2 คณะ คือ 
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควร แต่งตั งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลอาจสามารถ ตามท่ีท่านเลขานุการสภา 

เทศบาลได้เรียนให้ทุกท่านทราบ  โดยเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีจ านวนไม่
น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะละกี่คน เชิญครับ  
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นายวิจารย์  สุระมณี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล  ข้าพเจ้านายวิจารย์  สุระมณี ขอเสนอคณะกรรมการ คณะละ 5 คน ครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายเฉลียด  กล่าวรัมย์  
    2. นางบังอร  ราชกิจ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ให้มีคณะกรรมการ คณะละ  5 คน 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่านแรก  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเสนอครับ    

นางวรัทยา  จินดา  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันนางวรัทยา จินดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

ขอเสนอท่านบังอร  ราชกิจ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายทองใส  วิจารจันทร์  
    2. นายวันชัย  สารคาญ      
นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  ถือวา่นางบังอร  ราชกิจ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเสนอครับ 

นางบังอร  ราชการ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางบังอร  ราชกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ขอเสนอท่านวันชัย  สารคาญ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นางรัชนี  เปรมไทยสงค์  
    2. นายวิจารย์  สุระมณี     

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่านายวันชัย  สารคาญ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านท่ี 3  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเสนอครับ 



[12] 
 

นายวันชัย  สารคาญ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวันชัย  สารคาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่าน 

มาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายปรีชา  ทนงยิ่ง  
    2. นางวรัทยา  จินดา   

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่านายมาโนช  สวัสด์ิพาณิช  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านท่ี 4  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเสนอครับ 

นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าพเจ้านายมาโนช สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอท่าน 
    ทองใส  วิจารจันทร์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นางบังอร  ราชกิจ 
    2. ร.ต.อ.สุนทร  สีสมัย     

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่าทองใส  วิจารจันทร์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานกากรประชุม ท่านท่ี 5  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเสนอครับ 

นายทองใส  วิจารจันทร์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายทองใส  วิจารจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ 

ท่านรัชนี   เปรมไทยสงค์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายวิจารย์  สุระมณี 
    2. นายเฉลียด  กล่าวรัมย์   

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่านางรัชนี  เปรมไทยสงค์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท ์คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
จ านวน  5  ท่าน   คือ 

1) นางบังอร  ราชกิจ 
2) นายวันชัย  สารคาญ 
3) นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ 
4) นายทองใส  วิจารจันทร์ 
5) นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  จ านวน 5 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเสนอท่านแรกครับ 

นางรัชนี  เปรมไทยสงค์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางรัชนี  เปรมไทยสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอท่าน 

ท่านวรัทยา  จินดา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติค่ะ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายวิจารย์  สุระมณี 
    2. นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่านางวรัทยา  จินดา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ท่านท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเสนอครับ 

นางวรัทยา  จินดา  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าพเจ้านางวรัทยา  จินดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอท่าน 

ท่านเฉลียด  กล่าวรัมย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายปรีชา ทนงยิ่ง  
    2. นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่านางวรัทยา  จินดา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ท่านท่ี 3  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเสนอครับ 

นายเฉลียด  กล่าวรัมย์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเฉลียด กล่าวรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอท่าน 

ปรีชา  ทนงยิ่ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติครับ   
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นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายวันชัย  สารคาญ 
    2. นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่านายปรีชา  ทนงยิ่ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ท่านท่ี 4  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเสนอครับ 

นายปรีชา  ทนงยิ่ง  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายปรีชา  ทนงยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอท่าน 

สุนทร  สีสมัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นางวรัทยา  จินดา  
    2. ร.ต.อ. สุนทร  สีสมัย 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่าท่านสุนทร  สีสมัย เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบัญญัติ   

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ล าดับต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี 5 ขอเชิญเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ร.ต.อ.สุนทร  สีสมัย  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมร้อยต ารวจเอกสุนทร สีสมัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่าน 

สุนทร  ใจกว้าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
    1. นายทองใส  วิจารจันทร์ 
    2. นางบังอร ราชกิจ 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ/ ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาลนับ 1- 2- 3 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่านายสุนทร  ใจกว้าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท ์คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  จ านวน 5  ท่าน  คือ 

    1) นางวรัทยา  จินดา 
2) นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ 
3) นายปรีชา  ทนงยิ่ง 
4) ร.ต.อ.สุนทร  สีสมัย 
5) นายสุนทร  ใจกว้าง 
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ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติม หรือชี แจงให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่ /เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายปรีชา  ทะนงยิ่ง  กระผมขอเสนอใหด้ าเนินการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลสกปรก เป็นเรื่องแรก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีทางเทศบาลของเราต้องด าเนินการ จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอบคุณครับ /เชิญท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางรัชนี  เปรมไทยสงค์  ดิฉันขอเสนอเรื่องปัญหาถนนประชาองอาจถึงถนนรณชัยชาญยุทธแยก 
สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าโรงเรียนเชื อจรูญวิทย์ มีน  าท่วมขังถนนท าให้เส้นทางสัญจรไปมาไม่สะดวก  
    ซึ่งก็เป็นปัญหามานาน ควรได้รับการแก้ไข ดิฉันและทีมงานจึงมีความเห็นว่า  

อยากใหท้ าเหมือนเส้นหลังส านักงานเกษตรอ าเภอ ขอให้มีการออกส ารวจอีกครั ง 
เพื่อวิเคราะห์ทางน  า และจะได้เพิ่มร่องระบายน  าออกไปทางฝ่ังตะวันออก  จึงเรียน
มาเพื่อโปรดทราบค่ะ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอบคุณครับ /เชิญท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิจารย์  สุระมณี เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลก่อนอื่นต้องขอน าเรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล  ดังนี  ตอนนี ท่านนายกเทศมนตรี ได้เข้าท าหน้าท่ีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลต่างๆ ท่ี

ได้น าเสนอท่านนายกเทศมนตรีในวันนี  ล้วนเป็นวาระท่ีเร่งด่วน และต้องเข้าใจ
ผู้บริหารว่า พึ่งเข้ามาด ารงต าแหน่ง  ผมคิดว่าท่านคงน าไปแก้ไข เพื่อท าให้เทศบาล
ของเราต้องก้าวหน้าไปกว่าเดิมครับ และมีหลายส่ิงหลายอย่างท่ีเป็นความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล  ดีแล้วครับท่ีสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเป็นหู
เป็นตาช่วยกันดูแล ขาดตกบกพร่องอย่างไร ดูแลช่วยกันครับขอบคุณครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอบคุณครับ /เชิญท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายปรีชา  ทนงยิ่ง  กระผมขอเสนออีกเรื่องครับ เวลาประชาคม/ประชามติ ขอให้ผู้บริหารลงพื นท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับฟังความคิดเห็นจะได้รับข้อมูลด้วยตัวเอง ซึ่งทางชุมชนจะมีผู้ใหญ่บ้านพร้อมช่วย 
    และยังมีผู้เฒ่าท่ีไม่สามารถเดินทางมาร่วมคิดเห็นท่ีเทศบาลได้ จึงอยากให้ทาง 
    ผู้บริหารลงพื นท่ีในการประชาคมทุกครั งครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอบคุณครับ /เชิญท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 






