
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันจันทร์ที่  17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหลักเขต 

------------------------- 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพจน์  อาญาเมือง ประธานสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
2 นายปราโมทย์  แป้นประโคน รองประธานสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  
3 นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
4 นายสาทิตย์  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สาทิตย์  เพประโคน  
5 นายสังวาล  สวัสด ี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สังวาล  สวสัดี  
6 นางชื่นนภา  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ชื่นนภา  เพประโคน  
7 นายวิทยา  กิมประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 วิทยา  กิมประโคน  
8 นายสกูล  สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สกูล  สุทธ ิ  
9 นายเกษม  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เกษม  ประเสริฐศรี  

10 นายแสวง  เกรียรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 แสวง  เกรียรัมย์  
11 นางม้วย  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ม้วย  แป้นประโคน  
12 นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 อนุสรา  ชาญประโคน  

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
    - ไม่มี 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพนม  คิดชนะ นายกเทศมนตรี พนม  คิดชนะ  
2 นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองนายกเทศมนตรี ดาวเรือง  แพทย์ประสาท  
3 นายบุญฤทธิ์  อาจทวีกุล รองนายกเทศมนตรี บุญฤทธิ์  อาจทวีกุล  
4 นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร เลขานุการนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จ ารัตร  
5 นายเยื่อง  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เยื่อง  ชาญประโคน  
6 นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อ านวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
7 นางสาวสุลัดดา  ดัดถุยาวัตร นักทรัพยาการบุคคล สุลัดดา  ดัดถุยาวัตร  
8 นางสาวธัญชิตา  ปัญนะทุภา นักบริหารงานคลัง ธัญชิตา  ปัญนะทุภา  
9 นางสาวฐิตาพร  จันศรี ผู้อ านวยการกองคลัง ฐิตาพร  จันศรี  

10 นายปราโมทย์  กึนออย นายช่างโยธา ปราโมทย์  กึนออย  
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ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

11 นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยาการบุคคล ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
12 นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ    
13 นายสนอง  ค าเปล่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอง  ค าเปล่ง  
14 นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
15 นายเสกสันต์  สุภนาม ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  
16 นางสาววันเพ็ญ  พงษ์เที่ยงทัศน์ นักวิชาการศึกษา วันเพ็ญ  พงษ์เที่ยงทัศน์  
17 นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
18 นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
19 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
20 นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  
ได้กล่าวเชิญ   นายสุพจน์  อาญาเมือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหลักเขต    
เรื่อง “เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.2564” ลงวันที่  7  พฤษภาคม 2564 
   -  ล าดับต่อไปขอเชิญ   นายสุพจน์  อาญาเมือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  
ได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ขอเชิญครับ 

- ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ด าเนินการประชุมสภา   
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2564  
(ประธานสภาเทศบาล) ในวาระนี้  ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ  3 – 4   เรื่อง  ดังนี้ 
    1. เรื่อง   ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต    ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง 

นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564   
 ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต  กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา  142  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2564  นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17  และมาตรา  106  แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และข้อ  179  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้งให้  นายพนม  คิดชนะ  เป็นนายกเทศมนตรี
ต าบลหลักเขต  ประกาศลงวันที่  22  เมษายน  2564   
 ผมขอแสดงความยินดีกับ  นายพนม  คิดชนะ  ด้วยนะครับ ที่ท่านได้รับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขตคนใหม ่ และเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลหลักเขตของเรา  
ในการเข้ามาพัฒนาต าบลหลักเขต  ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และวันนี้ท่านจะได้แถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ในระเบียบวาระต่อไป 

    2.  เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  และเลขานุการสภา 
เทศบาล  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
ที่ประชุมมติเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  และเลขานุการสภาเทศบาล ดังนี้   

1) นายสุพจน์  อาญาเมือง  เป็นประธานสภาเทศบาล 
2) นายปราโมทย์  แป้นประโคน  เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
3) นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์    เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
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    3. เรื่อง  การแนะน าตัวสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทั้ง  2  เขตเลือกตั้ง  เพ่ือให้ 

นายกเทศมนตรีได้รับทราบ  โดยในส่วนของประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  และ
เลขานุการสภาเทศบาล  ได้แนะน าตัวไปแล้ว  ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้แนะน าตัว
เชิญครับ   

สมาชิกสภาฯ  - ได้กล่าวแนะน าตัวครบทั้ง  2  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 
1) นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน  เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่  1 
2) นายสังวาล  สวัสดี   เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 1 
3) นางม้วย  แป้นประโคน  เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 1 
4) นายแสวง  เกรียรัมย์  เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 1 
5) นายวิทยา  กิมประโคน  เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 2 
6) นายสาทิตย์  เพประโคน  เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 2 
7) นายสกูล  สุทธิ  เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 2  
8) นายเกษม  ประเสริฐศรี  เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 2 
9) นางชื่นนภา  เพประโคน  เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 2 

    4. เรื่อง  การแนะน าตัวหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลหลักเขต  เพื่อให้ 
นายกเทศมนตรีได้รับทราบ  ขอเชิญครับ  

หัวหน้าส่วนราชการ - ได้กล่าวแนะน าตัว  ดังนี้ 
1) นายอภิศักดิ์  มะลิงาม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
2) นางฐิตาพร  จันศรี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
3) นางสาวธัญชิตา  ปัญนะทุภา  ต าแหน่ง นักบริหารงานคลัง 
4) นางสาวสุลัดดา  ดัดถุยาวัตร  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน

หัวหน้าส านักปลัด 
5) นางนวพร  ส าเร็จรัมย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
6) นางสาวอโณทัย  พะวรรัมย์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา  (ประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  
ครั้งแรก  เมื่อวันที่   6  พฤษภาคม  2564 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
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ที่ประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง    9    เสียง 
    ไม่รับรอง   -     เสียง 

งดออกเสียง   3    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเรื่องหรือญัตติที่ค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / เห็นชอบ  / อนุมัติ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง 1. เรื่อง  การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต  ก่อนเข้ารับหน้าที่  
(ประธานสภาเทศบาล)  ตามท่ี  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต  

เมื่อวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2564  นั้น  ซึ่งก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการ
ลงมติภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๔๘ ทศ  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายพนม  คิดชนะ -  เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขตที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต      
(นายกเทศมนตรี)  พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนต าบลหลักเขตที่เคารพรัก  และผู้ทรงเกียรติ   ทุกท่าน  

ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  และ
ผมนายพนม  คิดชนะ  ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี
ต าบลหลักเขต นั้น  ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต และ
พร้อมที่จะรับฟัง ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือที่จะน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
บัดนี้ เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ ให้ผมได้เข้ามาบริหารงาน เทศบาลต าบลหลักเขต 
ผมขอปวารณาตัวว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลต าบลหลักเขตเป็นที่ตั้ง และ เพ่ือมุ่งสู่สัมฤทธิ์
ผลที่ตั้งไว้ โดยจะด าเนินการพัฒนาเทศบาลภายใต้สโลแกนของทีม  ที่ว่า  คิดใหม่  ท าใหม่  หลัก
เขตต้องพัฒนา   และสร้างเทศบาลต าบลหลักเขตให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ตามแนวทาง
ของกระทรวงมหาดไทย และตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยยึดแนวคิดหลักในการบริหารโครงการ กิจกรรม
ตามนโยบายที่สร้างความสามัคคีและการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน และมีนโยบายที่จะพัฒนา
ในด้านต่างๆ ดังที่จะแถลง ให้ท่านทราบดังนี้ 

  
    1. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 

กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้และจัดท า
งบประมาณโดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดล าดับการใช้งบประมาณตามความจ าเป็นเร่งด่วนที่
เหมาะสม   
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2. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการจัดระบบผังเมือง ให้สอดคล้องและ
รองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม ปรับปรุงถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง ทุก
หมู่บ้าน จัดระบบระบายน้ า ให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ า ตลอดจนการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาน้ าท่วมชุมชน ด าเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบการจราจรและขนส่งในพ้ืนที่เขต
เทศบาล เพ่ือให้ การจราจรเป็นไปอย่างคล่องตัว ลดอุบัติเหตุความเสียหายจากการจราจรและ
ขนส่ง ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน 

3. นโยบายการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การ
สร้างวินัย  และจิตสาธารณะของคนในชุมชน  การจัดท าแผนชุมชน   เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
และพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคประชาชน และชุมชน 

4. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาทั้งด้านการศึกษา  สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี   วิถีชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 

5. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง  ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร และสนับสนุน
กิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชนตลอดจนการสร้างมาตรการปลอดภัยบนท้องถนน 
รวมถึงกิจกรรมด้าน  อปพร. กู้ชีพ กู้ภัย ต ารวจหมู่บ้าน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน    

6. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย 
และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อสม.  สนับสนุน
กับการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ    และโรคท่ีไม่ติดต่อ ที่อันตราย   และ
การดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเทศบาลต าบล
หลักเขต   ให้เป็นเมืองที่สะอาดสวยงามปราศจากมลภาวะ 

7. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน  ส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการองค์กรชุมชน  และเยาวชนในการสร้างเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  การบริหาร
จัดการขยะ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพ่ือชุมชน รวมทั้งกิจการการบริหารจัดการ ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม 

8. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร การบริหารงานของท้องถิ่นยึดประชาชน เป็น
ศูนย์กลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วย 
ความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วัดผลประเมินผลได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและ
เข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน นโยบายการพัฒนา ที่ได้น าเรียนท่านประธานสภา
เทศบาล เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับ ทราบนั้น เมื่อได้ด าเนินการตามที่วางไว้แล้ว สิ่งที่พึง
ประสงค์และจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาที่ผมบริหารงาน นั้นก็คือ  
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1. เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาอย่างเต็ม 
ศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีจิตส านึกสาธารณะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คิดเป็น
ท าเป็น มีศักดิ์ศรี ไม่รอการรับบริการจากเทศบาลฝ่ายเดียว แต่จะมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง  
  2. ประชาชนในพื้นที่จะมีงานท า มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง  
  3. เทศบาลต าบลหลักเขต จะร่มรื่นสวยงาม ปราศจากมลพิษใดๆ ถนนทุกสายสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวนสาธารณะต้องมีไว้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ มีความร่มรื่น เขียวขจี 
ตลอดเวลา เพื่อให้เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่  
  4. ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึงกัน มีความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  5. เทศบาลต าบลหลักเขต จะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
บริหารงานของเทศบาล การบริหารงานต้องโปร่งใส จะไม่มีการทุจริตเกิดข้ึน มีการพัฒนาและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและบริหารงาน เพื่อประชาชนจะได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น 
ลดขั้นตอน การปฏิบัติงานให้น้อยลง พนักงานเทศบาลจะต้องปรับตัวเอง และมีการพัฒนาอยู่เสมอ 
พร้อมที่จะปฏิบัติงาน อยู่ตลอดเวลา 

แต่การที่จะท าให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ
ร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และความ
เจริญรุ่งเรืองของเทศบาลต าบลหลักเขตต่อไป ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง 2. เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน ตามท่ีเทศบาลต าบล 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) หลักเขต  ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีคณะกรรมการฯ 

ที่มาจากสมาชิกสภาเทศบาลชุดที่แล้วหมดวาระ  ท าให้สิ้นสุดการเป็นคณะกรรมการฯ  ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ประกอบ
หลายภาคส่วน  รวมถึงในส่วนของสมาชิกสภาฯ ด้วย  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสามคน   ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ท่านเห็นสมควร
ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน  3  คน  ขอเชิญครับ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
(ประธานสภาเทศบาล) ท้องถิ่น  คนที่ 1   ขอเชิญครับ 
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นายสังวาล  สวัสดี - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน  ผมขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายสาทิตย์  เพประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มี 

สมาชิกสภาฯ  รับรอง  2  คน  ดังนี้ 
1) นางม้วย  แป้นประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2) นายแสวง  เกรียรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - ก็เป็นอันว่า  นายสาทิตย์  เพประโคน  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 1 ล าดับ 
(ประธานสภาเทศบาล) ต่อไป   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2   ขอเชิญครับ 
นายเกษม  ประเสริฐศรี - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน  ผมขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายแสวง   เกรียรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มี 

สมาชิกสภาฯ  รับรอง  2  คน  ดังนี้ 
1) นายสกูล  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2) นายวิทยา  กิมประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - ก็เป็นอันว่า  นายแสวง  เกรียรัมย์  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 ล าดับ 
(ประธานสภาเทศบาล) ต่อไป   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 3   ขอเชิญครับ 
นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน  ดิฉันขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายเกษม  ประเสริฐศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มี 

สมาชิกสภาฯ  รับรอง  2  คน  ดังนี้ 
1) นางชื่นนภา  เพประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2) นายสังวาล  สวัสดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - ก็เป็นอันว่า  นายเกษม  ประเสริฐศรี  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 3  ซ่ึง 
(ประธานสภาเทศบาล) ก็ได้เลือกครบตามจ านวนแล้ว  ผมขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ทั้ง  3  ท่าน   

เพ่ือให้สภาฯ ทราบ  ดังนี้ 
1) นายสาทิตย์  เพประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2) นายแสวง  เกรียรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3) นายเกษม  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง 2. เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ 
(ประธานสภาเทศบาล) ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด 
นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน ตามที่เทศบาลต าบล 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) หลักเขต  ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปแล้วนั้น  

เนื่องจากมีคณะกรรมการฯ ที่มาจากสมาชิกสภาเทศบาลชุดที่แล้วหมดวาระ  ท าให้สิ้นสุดการเป็น
คณะกรรมการฯ  เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้กล่าวข้างต้น   ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีองค์ประกอบหลายภาคส่วนเช่นเดียวกัน  และก็รวมถึงในส่วนของสมาชิกสภาฯ ด้วย  โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอ
ชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จ านวน  3  คน  ขอเชิญครับ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการติดตาม 
(ประธานสภาเทศบาล) และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 1   ขอเชิญครับ 
นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน  ดิฉันขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายสุพจน์  อาญาเมือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต    เป็นคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีสมาชิกสภาฯ  รับรอง  2  คน  ดังนี้ 
1) นางม้วย  แป้นประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2) นางชื่นนภา  เพประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - ก็เป็นอันว่า  นายสุพจน์  อาญาเมือง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(ประธานสภาเทศบาล) แผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 1  ล าดับต่อไป   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   

ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2    
ขอเชิญครับ 

นายเกษม  ประเสริฐศรี - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน  ผมขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายปราโมทย์  แป้นประโคน  รองประธานสภาเทศบาล   เป็นคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีสมาชิกสภาฯ  รับรอง  2  คน  ดังนี้ 
1) นายสกูล  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2) นายสังวาล  สวัสดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง - ก็เป็นอันว่า  นายปราโมทย์  แป้นประโคน  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(ประธานสภาเทศบาล) แผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2  ล าดับต่อไป   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่ 

ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3  ขอเชิญ 
ครับ 

นายแสวง  เกรียรัมย์  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน  ผมขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  เลขานุการสภาเทศบาล   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีสมาชิกสภาฯ  รับรอง  2  คน  ดังนี้ 
1) นายวิทยา  กิมประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2) นายสกูล  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - ก็เป็นอันว่า  นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(ประธานสภาเทศบาล) แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3  ซึ่งก็ได้เลือกครบตามจ านวนแล้ว  ผมขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง  3  ท่าน  เพ่ือให้สภาฯ ทราบ  ดังนี้ 
1) นายสุพจน์  อาญาเมือง  ประธานสภาเทศบาล 
2) นายปราโมทย์  แป้นประโคน  รองประธานสภาเทศบาล 
3) นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  เลขานุการสภาเทศบาล 

นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน เมื่อที่ประชุมสภา 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) เทศบาลได้เลือกคณะกรรมการฯ  ทั้ง  2  ชุด  เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว  ผมจะได้น าเสนอให้ท่าน 

นายกเทศมนตรี  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว  และจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ  
ทุกท่านได้รับทราบ  ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ   
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 

                     (ลงชื่อ)                                  / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต                              
                         ตรวจถูกต้อง       

(ลงชื่อ)                                  / ตรวจบันทึก                            
                   (นายสุพจน์  อาญาเมือง) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  


