
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกครั้งแรก 
วันที ่6 พฤษภาคม 2564  เวลา  10.30  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

------------------------------------ 
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 

1.  นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
2.  นายสุรสิทธิ์     ขลุ่ยศรีตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาล 

  3.  นายธีรศักดิ์    ชีววิญญู   สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นายศักดา     ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นาย ดนพ    วงศ์สัมพันธ์เวช  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายชาตร ี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นาย ภาคินัย    แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายศุภชัย    ศุภชัยโกศล  สมาชิกสภาเทศบาล 
10.นายสาธิต  ปักษา   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายพลวัฒน ์ ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
     (ไม่มี) 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
  1.  นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ ์ รองปลัดเทศบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายยุทธพร   พิรณุสาร  นายอ าเภอบ้านโป่ง 
  2  นางชญานิน จ าปาทอง  ผู้แทนท้องถิ่นอ าเภอบ้านโป่ง 
  3.  นายณัฐสนัต์  อุตสาสาร  หัวหน้าส านกัปลัดเทศบาล 
                     4.  นายชัยวัฒน ์จรูญธวัชชัย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  5.  นางศิริรัตน์  นาวาวรกุล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
  6.  นางกชพรรณ  ใจเย็น   รก.ผอ.กองการศึกษา 
  7. นางสาวปนัดดา  มังกโรทัย  รก.ผอ.กองคลัง 
  8. นายวิฑูรย์  มุ่งเครือ   รก.ผอ.กองช่าง 
  9. นางสุปราณี  เนตรน้อย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เริ่มประชุมเวลา  10.30  น. 
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวได้ตรวจสอบ 
    รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลลงช่ือเข้าประชุม  
    ครบองค์ประชุม จึงใหส้ัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่ 
             ทีจ่ัดไว้ในห้องประชุมสภาเทศบาล โดย นางภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  
                                          ปลัดเทศบาล ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   ตามระเบียบ   
                                          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.2554 ขอ้  7   ล าดับแรก  ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน ยุทธพร  พิรุณสาร  
นายอ าเภอบ้านโป่ง  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
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นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  เรียนท่านยุทธพร  พิรุณสาร  นายอ าเภอบ้านโป่ง  ท่านผู้แทน 
  เลขานุการสภาฯชั่วคราว ท้องถิ่นอ าเภอบ้านโป่ง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู้มีเกียรต ิ
    ทุกท่าน  ดฉิันนางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์ ขออนุญาตอ่านประกาศ 
    จังหวัดราชบุรี  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
    ครั้งแรก  ดังนี ้
       ประกาศจังหวัดราชบุรี 
     เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกครั้งแรก 

    ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าเทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้ 
   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชกิสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  เมื่อวันที่   
   28  มีนาคม  2564  และคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ประกาศรับรองผลการ 
   เลือกตั้งของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ครบตามจ านวนที่กฏหมายก าหนด  เมื่อ 
   วันที่ ๒๒  เมษายน  2564 แล้ว นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่ง 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
และมาตรา 25 วรรคสอง ประกอบข้อ 6 ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2554 และค าสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 79/2552 ลงวันที่ 13 มกราคม  
2552  เรื่อง  มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกของเทศบาลต าบลห้วย
กระบอก ครั้งแรก ในวันที่ 6 พฤษภาคม  2564  เวลา  10.30 น. ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก   
              ประกาศ  ณ  วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
                                     (นายยุทธพร  พิรุณสาร) 
  นายอ าเภอบ้านโป่ง  ปฏิบัติราชการแทน 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  ขอเรียนเชิญทา่นยุทธพร  พิรุณสาร  นายอ าเภอบ้านโป่ง  
  เลขานุการสภาฯช่ัวคราว กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกครั้งแรก 
นายยุทธพร  พิรุณสาร     เรียน  ท่านปลดัเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นายอ าเภอบ้านโป่ง  ต าบลห้วยกระบอก  ที่เคารพทุกท่านครับ  ตามที่ได้มีการเลือกต้ัง 

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  เมื่อวันที่  28  
มีนาคม  2564  ทีผ่่านมานัน้  และคณะกรรมการการเลอืกตั้งได้ประกาศผล
ประกาศการเลือกต้ังเมื่อวันที่  22  เมษายน2564  นั้น  อาศัยอ านาจตาม
มาตรา  24  และ  25  แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562 และ ข้อ 6 ถึง ข้อ 9 แห่ง
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547  และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบอ านาจให้กระผมได้มาปฏิบัติราชการแทนตาม
ค าสั่งราชบุรีที ่79/2552  ลงวันที่  13  มกราคม  2553  นายอ าเภอบ้านโป่ง  
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกครั้งแรกในวันนีน้ับว่า
เป็นการเริ่มต้นในการปฏิบตัิหน้าที่ที่จะน าประโยชน์มาสู่ท้องถิ่น  ผมขอแสดง 
ความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก  และสมาชิกสภาเทศบาล 
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ต าบลห้วยกระบอกทุกท่านทีไ่ด้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญอยา่งยิ่งต่ออ าเภอบ้านโป่งอีกพื้นที่หน่ึงและเป็นที่คาดหวังของพี่น้อง
ประชาชนและทางส่วนราชการที่ได้เห็นการพัฒนาท้องถิ่นที่นี้ก็อยากจะเรียนทุก
ท่านว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความส าคญัเพราะว่า
มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนรู้ถึงความต้องการและสภาพปัญหาที่แท้จริง ที่
ส าคัญที่สุดนั้นทุกท่านที่นี้เกิดและโตที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของทุกท่าน 
เพราะฉะนั้นการที่ท่านได้เข้ามาสู่ต าแหน่งในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสส าคัญที่ท่านจะ
ได้น าสิ่งที่ท่านได้คิด  สิ่งที่ท่านได้คาดหวังไว้ได้น ามาขับเคลื่อนมาท างานให้กับ
ต าบลกรับใหญ่พื้นที่ของชุมชนห้วยกระบอกแห่งนี้ให้ได้มกีารพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอกครั้งแรก  ณ  บัดนี้ครับ 

นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  เรียนท่านยุทธพร  พิรุณสาร  นายอ าเภอบ้านโป่ง  ท่านผู้แทน 
  เลขานุการสภาฯช่ัวคราว ท้องถิ่นอ าเภอบ้านโป่ง  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและแขกผู้มีเกียรต ิ

ทุกท่าน  ล าดับต่อไป  ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 6 ก าหนดว่าภายหลังประกาศผลการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ครบตามจ านวนแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหาร 

    ส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภาย 
    ในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
    กล่าวตาม ม.24 วรรค 2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม  

(ฉบับที่ 14) 2562 ก าหนดวา่ “ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิก 
สภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่ 
วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้วและ 
ให้ที่ประชุมเลอืกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล” 
 ข้อ 7 ก าหนดว่าในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 (ครั้งแรก) 
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว 
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มอีายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นน้ัน 
เป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุด 
ไม่ยอมท าหน้าที่ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดรองลงมาตาม 
ล าดับ เพ่ือท าหน้าที่เลือกประธานสภาท้องถิ่น  

วรรค 2 ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึง่คนให้
ใช้วิธีจับสลาก 

- จากการตรวจสอบหลักฐานตามทะเบียนบ้านแล้ว  ปรากฏว่า 
    มีสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งอยู่ ณ  ที่ประชุมแห่งนี้ มีอายุสงูสุด คือ 
    นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ  จึงขอเรียนเชิญขึ้นท าหน้าทีป่ระธานสภา 

เทศบาลชั่วคราว 
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นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    เรียนท่าน นายอ าเภอบ้านโป่ง  ท่าน ผู้แทนท้องถิ่นอ าเภอบ้านโป่ง   
ประธานสภาฯชั่วคราว  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผม นายธีระศ กดิ์   

เจริญพิมลกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ขอท าหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกช่ัวคราว ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก  ครั้งแรก เพื่อด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

    สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   
 ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
 ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้องกล่าวปฏิญาณตน 
 ประธานสภาฯช่ัวคราว  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ ์  เรียนท่าน นายอ าเภอบ้านโปง ท่านผู้แทนทอ้งถิ่นอ าเภอบ้านโป่ง   
เลขานุการสภาฯชั่วคราว   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 17 บัญญตัิว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภา
เทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งจะซือ่สัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น” 

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านยืนขึ้นและกล่าว 
ประธานสภาฯชั่วคราว  ค าปฏิญาณตนพร้อมกัน ดังนี ้
     “ข้าพเจ้า (ออกช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และ 
    ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , ทั้งจะซือ่สัตย์สุจริต, 
    และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 
     ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบล 
    ห้วยกระบอก 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    -ขอเชิญเลขานกุารสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาฯชั่วคราว   
นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  เรียนท่านยุทธพร  พิรุณสาร นายอ าเภอบ้านโป่ง  ท่านผู้แทน 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  ท้องถิ่นอ าเภอบ้านโป่ง  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและแขกผู้มีเกียรต ิ
    ทุกท่าน  
     - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
    (ฉบับที่14)  พ.ศ.2562 
     มาตรา 20 วรรคหนึ่งก าหนดว่า “สภาเทศบาลมีประธานสภา 
    คนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจาก  
    สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล” 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
    สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   
     ข้อ 8 ก าหนดว่า “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชือ่สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควร 
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    ให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น   ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิก 
    สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และ  
    ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นโดยวิธีเขียนช่ือตัว 
    และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ   เมื่อตรวจนับแล้วให้  
    ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
    ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน 
    ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนน 
    สูงสุดเทา่กันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 
     ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวเชิญ 
    สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 
     วิธีจับสลาก ให้ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวด าเนินการให้คน 
    ที่ได้รับคะแนนเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า  จะให้คนใดเป็นคนจับสลาก 
    ก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าคนใด 
    จะเป็นคนจับสลากก่อน   แลว้ให้จับท าบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่าง 
    เดียวกัน มีจ านวนเท่ากับจ านวนคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันโดยเขียน 
    ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  เพียงบตัรเดียว       
                                                      นอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
     ข้อ 9 ก าหนดว่า “ให้ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวรายงานผลการ 
    เลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาลและนาย 
    อ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก”  
     ข้อ 14 ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รอง 
    ประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้ 
    สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ  
    เลือก” 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาฯชั่วคราว  แล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอช่ือบุคคลใดเป็นประธานสภา 
    เทศบาลต าบลห้วยกระบอก   ก็ขอเชิญครับ  
นายสาธิต  ปักษา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯกระผมนายสาธิต  ปักษา  
    สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลขอเสนอ นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกุล  เป็น      
                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯชั่วคราว 

 มีผู้รับรอง  จ านวน 2  คน ได้แก ่
 1.  นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์ 
 2.  นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไม่  ขอเชิญครบั 
ประธานสภาฯชั่วคราว 
      (ไม่มีสมาชิกเสนอเพ่ิม) 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพมิลกุล    เมื่อไม่มีสมาชกิฯท่านใดเสนอให้ถือว่านายนายธีระศ กด์ิ  เจริญ 
ประธานสภาฯชั่วคราว  พิมลกุล  ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาฯชั่วคราว  สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
     ข้อ 9 ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวรายงานผลการ 
    เลือกประธานสภาเทศบาลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาลภายใน 
    7  วัน  นับแตว่ันเลือก   ดังนั้น  จึงให้เลขานุการสภาเทศบาล  รายงาน 
    ชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รบัการเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล 

เทศบาลต าบลห้วยกระบอก ให้นายอ าเภอบ้านโป่ง ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพื่อออกค าสั่งแต่งต้ังต่อไป 

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    บัดน้ีท่านนายอ าเภอบ้านโป่งได้ลงนามในค าสั่งเรียบร้อยแล้ว 
ประธานสภาฯชั่วคราว  ผมขออ่านค าสัง่แต่งต้ังประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ดังนี ้
                          ค าสั่งอ าเภอบ้านโป่ง   
        ที่  1818 /2564 
         เรื่อง การแต่งต้ังประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
       --------------------------- 
     ด้วยสภาเทศเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้มีมตใินการประชุม 
    สภาเทศบาล  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม  2564  เลือก นายธีระศักดิ์  

 เจริญพิมลกุล  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 และค าสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 
79/2552 ลงวันที่ 13 มกราคม  2552 เรื่อง  มอบอ านาจให้นายอ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  จึงแต่งตั้ง  นายธีระศักด์ิ  เจริญ
พิมลกุล เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัด
ราชบุรี ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 (นายยุทธพร  พิรุณสาร)นายอ าเภอบ้านโป่ง  ปฏิบัติราชการ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    กระผมจึงขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ไดใ้ห้ความ 
ประธานสภาเทศบาล  ไว้วางใจผมในการเลือกผมเปน็ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกในครั้งนี้ 

 ผมจะตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ทุกท่านได้ให้
ความไว้วางใจ ขอขอบคุณครบั 

     ระเบียบวาระที่  3 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบล 
    ห้วยกระบอก 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    -ขอเชิญเลขานกุารสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  เรียนประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว   
     - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
    (ฉบับที่14)  พ.ศ.2562 
     มาตรา 20 วรรคหนึ่งก าหนดว่า “สภาเทศบาลมีประธานสภาคน 
     หนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก 
    สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล” 
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- ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   
 
     ข้อ 11  เมื่อมปีระธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ใหส้ภาท้องถิ่นเลือกรอง 
    ประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่น 
    น าปรึกษาในทีป่ระชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  
     วรรค 3 ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือก 
    รองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาล  และ 
    นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในเจ็ดวันนับแต ่
    วันเลือก      
     ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้ประธานสภา 
    ท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวนที่  
    กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด  ให้เลือกรอง 
    ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภา  
    ท้องถิ่นในล าดับถัดไป  โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
    แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏ 
    ว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 
     ข้อ 14 ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รอง 
    ประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้  
    สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ  
    เลือก” 
นายธีระศ กดิ์  เจริญพิมลกุล    เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล  แล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลใดเป็นรองประธานสภา 
    เทศบาลต าบลห้วยกระบอก   ก็ขอเชิญ  
 นายศักดา  ศริิทองเกษตร            เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯ กระผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร              
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  นายสาธิต   ปักษา   เป็นรองประธานสภา 
    เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีผู้รับรอง  จ านวน  2   คน ได้แก ่
 1. นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช 
 2. นายธีรศักด์ิ  ชีววิญญ ู

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    มีสมาชิกฯ ทา่นใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไมข่อเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
      (ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเพ่ิม) 
     เมื่อไม่มีสมาชกิฯท่านใดเสนอให้ถือว่านายสาธิต  ปักษา 
    ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก   
     ล าดับต่อไปขอเชิญนายสาธิต  ปักษากล่าวแสดงความรู้สึก 
    ที่ได้รับการเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกใน 
    ครั้งนี ้
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นายสาธิต  ปักษา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯ สมาชิกสภาทุกท่านและผู้ม ี
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติทุกท่าน กระผมนายสาธิต  ปักษาสมาชิกสภาฯ ผมต้องขอขอบคุณ 
    ทุกท่านที่ได้เลอืกให้ผมเป็นรองประธานสภาเทศบาล  ผมรู้สึกเป็นเกียรติ 
    อย่างยิ่งและจะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีที่สดุ  
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
     ข้อ 11 วรรค 3 ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือก 
    รองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาล ฯ 

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก  ดังน้ัน  จึงให ้ เลขานุการสภาเทศบาล  รายงานชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอก ให้นายอ าเภอบ้านโป่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี  เพื่อออกค าสั่งแต่งต้ังต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่  1  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบล 

    ห้วยกระบอก 
      
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ     -ขอเชิญเลขานกุารสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ ์
 เลขานกุารสภาฯช่ัวคราว  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ขอช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554   

ข้อ 18  วรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วน 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นน้ันคนหนึ่ง 
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

ข้อ  13  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ 12 มาใช้โดยอนุโลม  

ข้อ 12 ก าหนดว่า  “วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้
ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวนที่
กฏหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดย 
ใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม    

ข้อ  8  วรรคหนึ่งก าหนดว่า  “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น  ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ชื่อที่
เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ 
เหล่านั้น  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อเมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้  
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คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก” แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานสภาท้องถิ่นออก
เสียงช้ีขาด” 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ 14 ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รอง 
    ประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้  
    สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ  
    เลือก” 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล  แล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอช่ือบุคคลใดเป็นเลขานุการสภาเทศบาล
    ก็ขอเชิญ 
     
 นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล              เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯกระผมนายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล              
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  นายชัยวัฒน์  จรญูธวัชชัย  หัวหน้าฝ่าย 
    อ านวยการเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
    
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีผู้รับรอง  จ านวน  2  คน ได้แก ่
 1. นายภาคินัย  แซ่ตั้ง  
 2. นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช 

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกุล    มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
      (ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเพิ่ม) 
     เมื่อไม่มีสมาชกิฯท่านใดเสนอให้ถือว่านายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   
    ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก   
     ล าดบัต่อไปขอเชิญนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย  ได้นั่งประจ าที่เลขานุการ 

สภาเทศบาล  
เรื่องที่   2 เรือ่งการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ

ประจ าปี 25๖4 และก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก
ของปี 25๖5 

นายธีระศักด์ิ  เจริญพิมลกลุ  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติ   
 ประธานสภาเทศบาลฯ         
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
   ข้อ 11 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการ

ประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ ฯลฯ 
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   (2) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปีแต่สมยัในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตส่มัยในปีน้ันมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถดัไปและมีก าหนดกี่วัน 

- การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

   ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับ
ที่ 1๔) พ.ศ. 25๖2 

     มาตรา 24 ในปีหนึ่ง ให้มีสมยัประชุมสามัญสี่สามญั สมัยประชุมสามัญ 
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  

   สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไมเ่กินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอปรึกษาในที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  ๒๕๖4 ว่าเรา

จะก าหนดสมัยประชุมสามัญทั้ง4สมัยในช่วงใด ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ครับ 
นายศักดา  ศิรทิองเกษตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร 
  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ

ประจ าปี  25๖4  แต่ละสมัยโดยแต่ละสมัยมีก าหนดดังนี้ 
        สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 25๖4 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
        สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ ๓  สิงหาคม  25๖4 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
        สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน 25๖4  เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 

       สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 25๖4 เป็นต้นไปมีก าหนด 30 วัน 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกรับรอง ๒  คน   

1. นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ ์
 2. นายสุรสิทธ์ิ  ขลุ่ยศรีตระกลู 

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีก 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    มีสมาชิกสภาเทศบาลใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาเทศบาลฯ 

                         (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
เมื่อไมม่ีจึงขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็น

ควรให้ ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี  25๖4  
แต่ละสมัยโดยแต่ละสมัยมีก าหนดดังนี้ 

       สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 25๖4 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
        สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ ๓  สิงหาคม  25๖4 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
        สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน 25๖4  เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 

        สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 25๖4 เป็นต้นไปมีก าหนด 30 วัน 
                     โปรดยกมือ 

(สมาชิกยกมือ 11 คน)                   
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี  
     25๖4  แต่ละสมัยมีก าหนดดังนี้ 
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        สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 10พฤษภาคม 25๖4 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 

         สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ ๓  สิงหาคม  25๖4 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
          สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน 25๖4  เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 

         สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 25๖4 เป็นต้นไปมีก าหนด 30 วัน 
จ านวนสมาชิกยกมือ  11  คน   งดออกเสียง 1 คน 

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญแรกของปี 25๖5 
  ประธานสภาเทศบาล    ว่าจะก าหนดในช่วงเวลาใดของปี  พ.ศ.25๖5  และมีก าหนดกี่วัน 
นายนายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลกระผมนายนายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์ 
  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี 25๖5  ตัง้แต่วันที่  3 กมุภาพันธ์  

พ.ศ. 25๖5  เป็นต้นไปมีก าหนด 30 วัน 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกรับรองจ านวน  ๒  คน   

1. นายศุภโชค  ศุภชัยโกศล 
 2. นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช 

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    มีสมาชิกสภาเทศบาลใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาเทศบาลฯ           

 (ไม่มีสมาชิกเสนอ ) 
เมื่อไม่มีสมาชิกฯ เสนอ  จึงขอมติจากที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี  ๒๕๖5  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
25๖5เป็นต้นไป   มีก าหนด  30  วัน  โปรดยกมือ  

     (สมาชิกยกมือ 11  คน) 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี  ๒๕๖5 

  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 25๖5  เป็นต้นไป   มีก าหนด  30  วัน 
จ านวนสมาชิกยกมือ  11 คน   งดออกเสียง  1 คน 
เรื่องที่  3 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    สภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
นายธีระศักด์ิ  เจริญพิมลกลุ   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประธานสภาเทศบาล 
นายนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย 
  เลขานุการสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   หมวด 8  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

     ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
(1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภา 

ท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ

พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น 
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ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อบังคับ 103 และข้อ 104 สภาท้องมีอ านาจ

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าทีข่องสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(2) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ
(3) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแตก่รณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีผู้รับรอง   

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

ข้อ  12  “วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวนที่กฏหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด  โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่งโดย
อนุโลม    

ข้อ  8  วรรคหนึ่งก าหนดว่า “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น   
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชือ่สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน
เห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และ ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึง่ช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น 
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ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสดุเป็นผู้ได้รับเลือก” แต่
หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่าได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด” 

นายธีระศักด์ิ  เจริญพิมลกลุ  เลขานุการได้ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านได้ทราบ   ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาล  ชุด  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอเชิญนายกเทศมนตรี และสมาชิก
เสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการสภาเทศบาลชุดคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  ขอเชิญครับ 

นายศักดา  ศิรทิองเกษตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร 
  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช 
2. นายภาคินัย  แซ่ตั้ง 
3. นายศุภโชค  ศุภชัยโกศล 

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีผู้รับรอง  จ านวน  2  คน ได้แก ่
 1. นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร 
 2. นายสาธิต  ปักษา 

นายธีระศักด์ิ  เจริญพิมลกลุ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล   

(ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักด์ิ  เจริญพิมลกลุ  เมื่อไม่มีสมาชกิท่านใดเสนอ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 ประธานสภาเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

1. นายดนพ  วงศ์สมัพันธ์เวช 
2. นายภาคินัย  แซ่ตั้ง 
3. นายศุภโชค  ศุภชัยโกศล 

ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่  ถา้มีก็ 
 ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ 

(ไม่มี สมาชิกสภาฯเสนอ) 
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วย

กระบอก  ครั้งแรกได้ด าเนินการประชุมมาจนครบทุกวาระแล้ว  กระผม  จึงขอ
ปิดประชุมครั้งนี้  และขออวยพรให้ทุกท่านมคีวามสุขและความเจริญตลอดไป 

 
เลิกประชุม  เวลา  11.20 น. 
     (ลงชื่อ)                                    ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสุปราณี  เนตรน้อย ) 
            
               (ลงชื่อ)                                     เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
            (นางสาวณภัสนันท์  เพยีงสุวรรณ ์)      
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องการแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
นายตระกูล  เจนโกศล   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล  ให้สมาชิกได้รบัทราบ 
นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 
  เลขานุการสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  

มาตรา 48  ทศ  วรรคหนึ่ง  “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร”ี 

นายตระกูล  เจนโกศล   เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอเชิญนายสุรชัย  รุ่งนริันดร์  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอกแถลง

นโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก   ขอเชิญครับ 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชกิสภาเทศบาล 
 นายกเทศมนตร ี และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุรชัย  รุ่งนิรันดร์ 
 นายกเทศมนตรี ขอแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลต าบลห้วย

กระบอก ดังนี ้
    ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผล 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก   วันที ่
18  สิงหาคม 2553  นั้น  บัดนี้  ข้าพเจ้าพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล 
ต าบลห้วยกระบอก ได้ก าหนดนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
โดยยึดหลักครรลองตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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ให้  ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและจงัหวัดราชบุรี และยึด
หลักการบริหารการจัดการที่ดี โดยคณะผู้บริหาร มีเจตนารมย์ ที่จะบริหาร 
ท้องถิ่นให้มีเสถียรภาพเกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ สังคม  จริยธรรม 
คุณธรรม และการเมือง เพื่อประโยชน์สุขและความพึงพอใจของประชาชนชาว
ห้วยกระบอก 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สามารถบรรลุ
ถึงภารกิจและเป้าหมาย จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลห้วย
กระบอก ไว้ดังนี้ 

                 1. นโยบายด้านการบริการประชาชน 
2. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. นโยบายด้านการศึกษา 
4. นโยบายด้านการสาธารณสุขชุมชนและสิง่แวดล้อม 
5. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

                              7. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
    1. นโยบายด้านการบริการประชาชน 

1.1  เน้นหนักเรื่องการบริการประชาชนด้วยความ 
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และประชาชนพึงพอใจ   ปรับลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานให้สั้นลงโดยการปรับลดขั้นตอนการบริการใหน้้อยลง 
เพื่อบริการประชาชนให้เร็วกว่าปกติในด้านงานทะเบียนราษฎร/ด้านสาธารณสุข
และทุกด้านของหน่วยงาน 

1.2 ให้บริการแก่ประชาชน ในช่วงพักเที่ยงโดยจัดเวร 
พนักงานบริการประจ าในเรื่องงานทุกด้านเพื่อความสะดวกแก่ประชาชน 

1.3 จัดให้มีการบรกิารแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุด 
เดียวโดยการน าระบบจัดท าทะเบียนบ้านการแจ้งเกิดการแจ้งย้าย แจ้งตาย  ขอ
บ้านเลขที่ จ าหน่ายบุคคลรับรองรายการบุคคลในศูนยข์อ้มูล  ณ ส านกังาน
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้วยกระบอก (ที่ว่าการอ าเภอบ้านโป่ง) 

1.4 จัดให้มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อ 
บริการประชาชนที่ประสงค์จะขอทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการที่สามารถ
เปิดเผยได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ   
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พ.ศ. 2540 และจัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ  ส านกังาน
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

1.5 ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมลู 
ข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานอืน่ ให้ประชาชนรับทราบ ในรูปแบบของแผ่น
พับ วารสาร เอกสาร  และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย โดยเฉพาะปรับปรุงเสียง
ตามสายแบบไร้สาย พร้อมใหบ้ริการเสียงตามสายกรณีประชาชนขอให้
ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมที่ส าคัญ  ตลอดทั้งการให้บริการอินเตอเน็ตฟรีแก่
ประชาชนผู้ต้องการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

2.  นโยบายดา้นการพฒันาและส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน 
2.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนที่เทศบาลจัดตั้ง

ให้เข้มแข็งสามารถด าเนินกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน ตลอดจนประสานความ
ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการผลิตและ 
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้แก่ประชาชน 

2.3 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการสังคมสงเคราะห ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส โดยจัดสวัสดิการ
ให้กับประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์  มีการดแูลเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดโดยให้ความรู้ความเข้าใจในการเลีย้งดูเด็ก
เล็กแก่แม่เด็ก เพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ของเด็ก ฯลฯ 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การรวมกลุ่มออกก าลังกาย 
กีฬาชุมชน กีฬาเยาวชน ให้มีการแบ่งปัน เชื่อมความสามัคคีและเพื่อสุขภาพ
อนามัยของชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติด เช่น การจัดให้มกีารแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลของเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  การแข่งขันเปตองของประชาชนเป็น
ประจ าทุกปี  ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเต้นแอโรบิคของ
ประชาชนที่มาเต้น  ณ บริเวณลานหน้าอาคารส านักงานเทศบาลให้การสนับสนุน
อุปกรณ์ด้านกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นประจ าทุกปี  และการ
ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกายต่าง ๆ  เช่น  สระว่ายน้ าเป็นต้น 
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  2.5  การด าเนินการลดมลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ พัฒนาเทศบาล
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่

           3.  นโยบายดา้นการศกึษา 
                3.1  การพัฒนาการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย  เพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ให้ได้มาตรฐานทุกด้าน 

3.2 ให้การสนับสนนุทุนการศึกษาแก่โรงเรยีน เพื่อ 
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน สนับสนุนอาหารกลางวันและนมใน
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก 

3.3 การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดย 
การ จัดต้ังและสนับสนุนใหม้ีลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลและบริเวณใกล้เคียง ส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตเทศบาลได้พัฒนา 
ความสามารถทางด้านกีฬาแก่นักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

          4.  นโยบายดา้นการสาธารณสุข 
4.1 ด้านสุขาภิบาลอาหาร  มีนโยบาย พัฒนาปรับปรุง 

ตลาดสดเอกชน ให้ได้ตามเกณฑ์ตลาดสด “น่าซื้อ” ขั้นพื้นฐานตามที่กรมอนามัย
ก าหนด ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับให้ร้านจ าหน่ายอาหาร  และแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร ภายในเขตเทศบาลได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ทุก
ร้านเพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกอนามัย ปราศจาก
สารปนเป้ือนและสิ่งปลอมปน  จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพร้อมจะจัดสร้างตลาด
สดของเทศบาลในอนาคต 

4.2 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ และก าจัดขยะให้ 
รวดเร็วมิให้มีขยะตกค้างตลอดจนหาแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยที่รองรับขยะมูลฝอย
จากตลาดที่มีปริมาณมากขึ้นทุกวัน จัดหาทีท่ิ้งขยะแห่งใหม่ 

      4.3  ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  
                                         5. นโยบายดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติและ
ทรพัย์สิน 

5.1 ด้านป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย จะพัฒนา วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือให้ทันสมัย พร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา 

5.2 พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานด้วย 
การอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อป้องกันและแก้ไขสา
ธารณภัยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
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5.3 จัดตั้งและอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

 เยาวชน อาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล 
5.4 จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย  

ตลอดจนประสานแผนกับท้องถิ่นข้างเคียง ฝึกซ้อมตามแผนทุกระยะ 3 เดือน 
เพื่อความพร้อมของพนักงาน 
              5.5 ติดต้ังกล้องวงจรปิดแบบไร้สายตามจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ 

            6.  นโยบายดา้นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
     6.1  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกก าลังกายแก่
ประชาชน ด้วยการจัดและปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณริมห้วยกระบอก 

6.2  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงามและเป็นเมืองน่าอยู่ 
โดยปรับปรุงติดตั้งไฟสวยงามรอบตลาด 

6.3  ปรับปรุงถนนทุกสายใหเ้ป็นลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 

6.4 ให้ถนนทุกสายมีไฟฟ้ามีแสงสว่างเพียงพอเพื่อ 
ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพ่ือการลดอุบัติเหตุ 

          6.5  วางท่อระบายน้ าหรือการด าเนินการเพื่อแก้ไข 
ปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาล 

6.6  ปรับปรุงระบบประปา ให้มีน้ าเพียงพอกับการใช้น้ าของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

            7. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณทีอ้งถิ่น 
         7.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดี 
 งามของท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายเป็นที่ยอมรับแก่บคุคลทั่วไป เช่น 

ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจ าทุกปี  เป็นต้น 
7.2  การให้การสนบัสนุน  ให้ความร่วมมือกับอ าเภอ 

จังหวัด และหน่วยงานภาครัฐเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามของไทย 
          การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของนายกเทศมนตรีและ 
คณะผู้บริหารที่กล่าวมาไว้วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่น าไปสู่การปฏิบัติ
ได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นโยบายที่ก าหนดนี้จะน าไปก าหนดเป็น
แผนงานโครงการ และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป  

นายตระกูล  เจนโกศล   นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ  
   (ไม่มีสมาชิกเสนอซักถาม )  
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ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
 

นายชาตรี ทัศนานุตริยกุล  
 
นายตระกูล เจนโกศล  
  
นายธีรศักดิ์    ชีววิญญู   
 
นายธีระศักดิ์ เจริญพิมลกุล 
 
นายพลวัฒน์ ตันนิติไพศาล  
 
นายพลศักดิ ์ ตันนิติไพศาล  
 
นายรุ่งโรจน ์ ว่องสุวรรณสาร  
 
นายวิชิต เกียรติศิริอนันต ์  
 
นายศักดา ศิริทองเกษตร  
 
นายสาธิต ปักษา  
 
นายสุรสิทธิ์    ขลุ่ยศรีตระกูล   
 
นายเอกชัย เหล่าจินดาพันธ ์  

 
นายสุรชัย   รุ่งนิรันดร ์

 
  

 
            ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น 

 

 
              ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น 

 


