
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2564 

เมื่อวันที่  14   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2564   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาต าบลหนองบัวตะเกียด 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายชอบ       ขิขุนทด ประธานสภาเทศบาล ชอบ   ขิขุนทด  
2 นายวิทยา    ไชยณรงค์ รองประธานสภาเทศบาล วิทยา    ไชยณรงค์  
3 นายฤนาถ  ปูนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ฤนาถ  ปูนขุนทด  
4 นายสมชิด    มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมชิด  มืดขุนทด  
5 นายธรรม     บนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธรรม  บนขุนทด  
6 นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์  หงษ์จะบก  
7 นายลึบ  โบดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลึบ  โบดขุนทด  
8 นายมนัส  จ ารักษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มนัส  จ ารักษา  
9 นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด  
10 นายแช่ม  ใจชอบสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แช่ม  ใจชอบสันเทียะ  
11 นายประสิทธ์ิ  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประสิทธ์ิ  โมงขุนทด  
12 นายสัญญา  หาญสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สัญญา  หาญสูงเนิน  
13 นายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ เลขานุการสภาเทศบาล พงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายสนั่น  ชุดขุนทด นายกเทศมนตร ี สนั่น  ชุดขุนทด  
2 นายยงยุทธ  อยู่พันดุง รองนายกเทศมนตร ี ยงยุทธ  อยู่พันดุง  
3 นายบัวไหล  บ าขุนทด รองนายกเทศมนตร ี บัวไหล  บ าขุนทด  
4 นายสุเมธ  เจริญสันเทียะ เลขานุการนายกเทศมนตร ี สุเมธ  เจริญสันเทียะ  
5 นายรวม  พันชนะ ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี รวม  พันชนะ  
6 นางสาวภัทธิรา  บ ารุงสงค์ รองปลัดเทศบาล ภัทธิรา  บ ารุงสงค์  
7 นายไพรวัลย์  สถิตชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ไพรวัลย์  สถิตชัย  
8 นายมานิตย์  สุวรรณเวียง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล มานิตย์  สุวรรณเวียง  
9 นางสาวเจนจริา  วิชาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง เจนจิรา  วิชาภรณ์  
10 นางรัตนา  เหิมขุนทด   หัวหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน รัตนา  เหิมขุนทด    
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
11 นางเนตรนภา  เนตรคุณ นักวิชาการศึกษา เนตรนภา  เนตรคุณ  
12 นายค าชวน  มะปะเข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ค าชวน  มะปะเข  
13 นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไปรยา  ไกรฤกษ์  

 

เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาลใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล  

จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา  พร้อมทัง้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญปลัดเทศบาล ครบั 

ปลัดเทศบาล  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ต าบลหนองบัวตะเกียดทุกท่าน

   ครับ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติเห็นชอบ

   ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด 

   นครราชสีมา (เพิ่มเติม) โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดลงนามประกาศผลการ

   เลือกตั้งดังกล่าวแล้ว จ านวน 20 แห่ง โดยมีเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดอยู่ด้วย  ซึ่ง

   ได้รับรอง นายสนั่น  ชุดขุนทด เป็นนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวตะเกียด  มีผลตั้งแต่

   วันที่  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  จึงขอแจ้งให้สภาแห่งนี้ทราบโดยทั่วกัน  ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญสมัยแรก    

ประจ าปี 2564   เมื่อวันท่ี  7 พฤษภาคม  2564 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบัไปแล้วนั้น  มีท่านใดต้องการแก้ไข/ 

เปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน

  การประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก  ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2564  

  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรอง  จ านวน 11  เสียง 
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ระเบียบวาระที่  3         เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

                               หนองบัวตะเกียด 

ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

   ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ 103  และข้อ 104  สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา

   ท้องถ่ินชุดต้น ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน  ผมขอให้สมาชิก

   คัดเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

ประธานสภาเทศบาล เราจะด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ จ านวน 3 คน  สมาชิกท่านใดจะเสนอครับ 
นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก ผมขอเสนอ นายมนัส  จ ารักษา ครับ 
     ผู้รับรอง 1. นายลึบ  โบดขุนทด       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

       2. นายสมชิด  มืดขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายสัญญา  หาญสูงเนิน ผมขอเสนอ นายแช่ม  ใจชอบสันเทียะ ครับ 
     ผู้รับรอง   1. นายประสทิธ์ิ    โมงขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

        2. นายธรรม   บนขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายสมชิด  มืดขุนทด ผมขอเสนอ นายประสิทธ์ิ  โมงขุนทด ครับ 
     ผู้รับรอง   1. นายฤนาถ  ปนูขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

       2. นายแช่ม  ใจชอบสันเทียะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  เลือกสมาชิกสภา จ านวน 3 คน   

   ประกอบด้วย 

    1. นายมนัส  จ ารักษา 

   2. นายแช่ม  ใจชอบสันเทียะ 

   3. นายประสทิธ์ิ  โมงขุนทด 

   มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม   ไม่มี   

ระเบียบวาระที่  4         เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

ประธานสภา  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เชิญครับ 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บรหิาร  

สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ทุกท่าน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13) มาตรา 48 ทศ ก่อ
นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  



4 
มาตรา 48 ทศ 

 
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรยีก

ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการ
ลงมติทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
หรือสภาเทศบาลถูกยุบ ตามมาตรา 24 หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อย
ให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎรนายกเทศมนตรีจะ
ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดย
ไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล  

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทกุ
คนที่มาประชุมด้วย  

หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนภายในเจ็ดวันโดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า
นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว  

ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
คนที่มาประชุมด้วย   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554)   การแถลงนโยบาย  

ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ินตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้ประธานสภาท้องถ่ินบรรจเุข้าระเบยีบวาระ
การประชุมสภาท้องถ่ินเป็นเรื่องด่วน 

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาทอ้งถ่ินแล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ิน
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถ่ินซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 

 ข้อ 124 สมาชิกสภาท้องถ่ินอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและ
คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ส าเร็จตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถ่ินอาจ
ซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ 
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ข้อ 125 ผู้บริหารท้องถ่ินเท่านั้นทีม่ีสทิธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อ

คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถ่ินจะตอบสมาชิกสภาท้องถ่ินที่ซักถามหรือ

คัดค้านทีละคนเป็นล าดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
ข้อ 126 ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น าความ

ในหมวด 5 มาใช้บังคัดโดยอนุโลม 
ประธานสภา  เมื่อท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเกี่ยวกับการแถลงนโยบาย 

ของนายกเทศมนตรี ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว              
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ได้เลยครับ  เชิญครับ 
นายกเทศมนตร ี   

 

    ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวตะเกียด 

 

ค าแถลงนโยบาย 

นายสนั่น  ชุดขุนทด 

แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2564 

**************************** 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

  ตามที่เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   

ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น 

  บัดน้ี คณะกรรมการการเลอืกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวตะเกียด ครบตามจ านวนแล้ว  อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล เรียก

ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการ

ลงมติ ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และใน 
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วันน้ีประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวตะเกียด ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วนั้น    

กระผม นายสนั่น  ชุดขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนองบวัตะเกียดขอแถลงนโยบายต่อ

สภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดให้ทราบว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตาม

อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายและตามระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของ

ประชาชนเป็นส าคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และจะให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้อง ถ่ิน การจัดท างบประมาณรายจ่าย                        

ของเทศบาล  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ ผมพร้อมที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น

จ า ก ทุ ก ฝ่ า ย  เ พื่ อ ที่ จ ะ น า ม า เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไ ป                       

บัดน้ี เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ ฉันทานุมัติให้ผมได้เข้ามาบริหารงาน

เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ผมขอปวารณาตัวว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ 

และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรือง

ของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดเป็นที่ตั้ง และเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธ์ิผลที่ตั้งไว้ 
 

  กระผมมีนโยบายทีส่ าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเรง่ด่วนเพื่อตอบสนอง

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความ

เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ปจัจบุัน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม

ขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด และการป้องกันปราบปราม

การทจุริตและประพฤติมิชอบและมีนโยบายที่จะท าให้เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดมี

ความเจรญิก้าวหน้า สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบริหาร 

1.1 น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืที่ดี มีนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 6 ด้านได้แก่ 1 ด้านกฎหมาย  2 ด้านมีคุณธรรม 3 มีความ

โปรง่ใส 4 การมสี่วนร่วม 5 มีความรับผิดชอบ และ 6 มีความคุ้มค่า 
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1.2 ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ได้แก ่

 1.2.1 ด้านบุคคล พัฒนาส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็ม

ความสามารถ 

 1.2.2 ด้านการเงินใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าในการลงทุน 

 1.2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์  ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

1.3 รับฟังความคิดเห็นของทกุคน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ 

1.4 พัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง  รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ และประชาชนมีความพอใจ  

1.5 ประสานงานของบประมาณ/โครงการ จากองค์กรภาครฐัและเอกชน 

1.6 พัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ รอ้งเรียน ให้เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาเป็นที่พึง่ของ

ประชาชนได้ 

1.7 น าหลักการตลาดมาใช้ในการบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจ

ของประชาชน 

2. ด้านสังคม 

2.1 จัดให้มีสวัสดิการ ดูแลรักษาพยาบาล สง่เสรมิสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

2.2 จัดให้มีกจิกรรมในการพฒันาสตรี เด็ก ผูสู้งอายุ และประชาชนทั่วไป 

2.3 ดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ ผู้ยากไร้ ผูป้่วยติดเตียง และ ผู้ป่วยเอดส์  

2.4 ดูแลส่งเสริมกจิกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีแมบ่้าน อสม. อปพร. 

2.5 รักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งกลอ้ง CCTV จัดใหม้ีเครือ่งมอื 

อุปกรณ์ ในการบรรเทาสาธารณภัย 

2.6 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน สง่เสรมิให้โรงเรียนให้มีคุณภาพ ประชาชนมีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.7 ส่งเสรมิกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความสามัคคี การใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ 

2.8 ส่งเสรมิให้มสีนามเด็กเล่น  ที่ออกก าลังกาย สวนสุขภาพ 

2.9 จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตสุาธารณภัยทีมกู้ชีพช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง 
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3. ด้านเศรษฐกิจ  

3.1 ส่งเสรมิให้มีตลาดประจ าเทศบาล  ตลาดนัดชุมชน  การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า 

3.2 ส่งเสรมิให้ความรู้การผลิตสินค้า  การประกอบอาชีพ ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

3.3 ส่งเสรมิให้มกีารปลูกพืชผักสวนครัว  ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

3.4 ส่งเสรมิการเลี้ยงสัตว์  การปศุสัตว์ 

3.5  พัฒนาปรับปรงุซ่อมบ ารุง โครงสร้างพื้นฐาน ถนน  ไฟฟ้า  น้ าประปา   

3.6 พัฒนาแหลง่น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง  

3.7 ดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่สาธารณะตา่งๆ 

แต่การที่จะท าให้นโยบายไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็คงตอ้งอาศัยความร่วมมือ                

ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาล

ทุกท่านรวมถงึประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ

ร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน และ

ความเจรญิรุง่เรืองของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดต่อไป  

ขอขอบคุณทุกท่านครบั 

ประธานสภาฯ      เชิญท่านเลขานุการได้ช้ีแจงข้อระเบียบทีเ่กี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
      ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการแถลงนโยบายของ 
      ผู้บริหารต่อสภาทอ้งถ่ิน  เชิญครับ 
เลขานุการฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554) หมวด 10 การแถลง 
ข้อ 123 เมื่อผู้บรหิารท้องถ่ินขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ินตามกฎหมายว่า

ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมสภาท้องถ่ินเป็นเรื่องด่วน 

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาทอ้งถ่ินแล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ิน

ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถ่ินซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอข้อซักถามหรือจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญได้เลยครับ 

มติที่ประชุม  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติด่วน (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการเสนอญัตติด่วนหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 7 การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 

   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้  

  1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
  3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอให้ท่านปลัดพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ  เป็นผู้ช้ีแจงระเบียบฯ ครับ 
นายพงศ์ปณตฯ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่านครับ   
ปลัดเทศบาล เนื่องจากคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดได้หมด 
 วาระลง จึงจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาแผนชุดใหม่ข้ึน ซึ่ง

ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ 
  1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
  3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ในแต่ละชุดประกอบไปด้วยคณะกรรมการต่าง ๆ กันไป ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการ

ในแต่ละชุดดังนี้ 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   ประกอบด้วย 

  1. ผู้บรหิารท้องถ่ิน    ประธานกรรมการ 
  2. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   กรรมการ 
  3. สมาชิกสภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผูบ้รหิารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
  5. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกจิที่ผู้บริหารทอ้งถ่ินคัดเลือก 
     จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน    กรรมการ 
  6. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวน 
     ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน   กรรมการ 
  7. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   กรรมการและเลขานุการ 



10 
  8. หัวหน้าส่วนการบรหิารที่มหีน้าที่จัดท าแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล  ประกอบด้วย 

   1.ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ประธานกรรมการ 
   2. หัวหน้าส่วนการบรหิารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรรมการ  
   3. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ                                                         

    4. หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่มหีน้าทีจ่ัดท าแผน   กรรมการและเลขานุการ 
    5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประกอบด้วย 
    1. สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาทอ้งถ่ินคัดเลือกจ านวน 3 คน กรรมการ 

            2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลอืกจ านวน 2 คน กรรมการ 
   3. ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องที่ผูบ้รหิารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวน 2 คน กรรมการ 
   4. หัวหน้าส่วนการบรหิารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน   กรรมการ 

  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวน 2 คน  กรรมการ 
 ผมใคร่ขอให้สภาแห่งนี้คัดเลือกคณะกรรมการพร้อมผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาล เราจะด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการไปทีละชุด ตามล าดับเลยนะครับ อันดับแรก 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เลือกสมาชิกสภา จ านวน 3 คน  สมาชิกท่านใดจะเสนอ
ครับ 

นายแช่ม  ใจชอบสันเทียะ ผมขอเสนอ นายสัญญา  หาญสูงเนิน ครับ 
     ผู้รับรอง 1. นายฤนาถ   ปูนขุนทด     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

       2. นายประสทิธ์ิ  โมงขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสมชิด  มดืขุนทด ผมขอเสนอ นายธรรม  บนขุนทด ครับ 
     ผู้รับรอง   1. นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

       2. นายลืบ    โบดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายวิทยา  ไชยณรงค์ ผมขอเสนอ นายประสิทธ์ิ  โมงขุนทด ครับ 
     ผู้รับรอง   1. นายสมชิด  มืดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

       2. นายมนัส  จ ารักษา    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการพฒันาเทศบาล เลือกสมาชิกสภา จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย 

    1. นายสัญญา   หาญสูงเนิน 

   2. นายธรรม  บนขุนทด 

   3. นายประสทิธ์ิ  โมงขุนทด 

   มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม   ไม่มี 
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ประธานสภาเทศบาล เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต่อเลยนะครบั 

นายสมชิด  มืดขุนทด ผมขอเสนอ นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด  ครับ 
    ผู้รับรอง  1. นายวิทยา ไชยณรงค์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

      2. นายลึบ    โบดขุนทด     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายฤนาถ  ปูนขุนทด ผมขอเสนอ นายสมชิด  มืดขุนทด ครับ 
     ผู้รับรอง  1. นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

        2. นายแช่ม  ใจชอบสันเทียะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายธรรม  บนขุนทด ผมขอเสนอ นายประสิทธ์ิ  โมงขุนทด  ครับ 
     ผู้รับรอง  1. นายสมชิด  มืดขุนทด     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

       2. นายสัญญา  หาญสงูเนิน   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เลือกสมาชิกสภา จ านวน  

   3 คน  ประกอบด้วย 

    1. นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด 

   2. นายสมชิด  มืดขุนทด 

   3. นายประสทิธ์ิ  โมงขุนทด 

   ฝ่ายสภาได้ด าเนินการเลือกผู้แทนทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการติดตามและ 

   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านได้คัดค้าน

   หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาล       มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไม่มผีมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชีแจงครับ 

ปลัดเทศบาล ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินงานและบริหารจดัการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  โดยข้อ 12 ให้มี

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย   

(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       เป็นประธานกรรมการ 

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถ่ิน จ านวน 2คน    เป็นกรรมการ 

(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สภาองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน

มอบหมายจ านวน 2 คน    เป็นกรรมการ 
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(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดการสาธารณสุขในท้องถ่ิน ที่ คัดเลือก

กันเองจ านวนไม่เกินสองคน     เป็นกรรมการ 

(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถ่ินที่คัดเลือกกันเอง   

           จ านวน 2 คน          เป็นกรรมการ 

(6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนทีป่ระชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง 

จ านวนไม่เกิน 5 คน     เป็นกรรมการ 

(7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาขนหรือหน่วยรับ

เรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถ่ินน้ัน(ถ้ามี)   เป็นกรรมการ 

(8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(9) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อมหรือส่วน

สาธารณสุขหรือที่เรยีกช่ืออื่นขององค์กรปกครองสว่นทองถ่ินหรือเจ้าหนา้ที่

อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย  

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(10)   หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย     

       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

เมื่อได้กรรมการที่ได้มาจากการคัดเลือก  ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนและแจ้งให้

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตทราบต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ในล าดับต่อไป ขอใหส้มาชิกเสนอช่ือผู้ทีเ่ห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  กรุณาเสนอครับ 

นายวิทยาฯ  ผมขอเสนอ   นายลึบ  โบดขุนทด ครับ 
  ผู้รบัรอง  1. นายประเสรฐิศักดิ์  ฮวบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
                                                     2.  นายฤนาถ     ปูนขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายประเสริฐศักดิ์ฯ  ผมขอเสนอ  นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ผู้รบัรอง 1. นายสมชิด  มืดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
   2. นายแช่ม   ใจชอบสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เลือกสมาชิกสภา จ านวน  2 คน  

    ประกอบด้วย 

     1. นายลึบ  โบดขุนทด 

    2. นายสมศักดิ์  หงสจ์ะบก 
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ระเบียบวาระที่  9    เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

    งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญฝ่ายบรหิารเสนอญัตติ ครับ 

นายกเทศมนตร ี   ขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด ครับ 

ปลัดเทศบาล   อาศัยอ านาจตามความ  ข้อ 29  หมวด 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า

    ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  ข้อ 29  

    ความว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

    ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

    เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  เทศบาล

    ต าบลหนองบัวตะเกียดมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  ดังต่อไปนี้   

    ข้อความเดิม 

    งบลงทุน 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าซอย  หมู่ที่ 1 

    สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร  หรือมีพื้นที่

    คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. 

    สายที่ 2 ขนาดกว้าง 4เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพื้นที่

    คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ รายละเอียดตาม

    แบบก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี หน้า120) 

    ข้อความใหม่ 

    งบลงทุน 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าซอย  หมู่ที่ 1 

    สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 31 เมตร  หรือมีพื้นที่

    คอนกรีตไม่น้อยกว่า 124 ตร.ม. 

    สายที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 184 เมตร หรือมีพื้นที่

    คอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ รายละเอียดตาม

    แบบก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี หน้า120) 



 

(นายชอบ  ขิขุนทด) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
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ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  เชิญครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมการ

    เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

    ครับ  

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ จ านวน 11  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  10 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนอเรื่องใดอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 

 

  ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

 

         ไปรยา  ไกรฤกษ์  ผู้จดบันทึก 

     (นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์) 

                 เจ้าพนักงานธุรการ 
 

                                         พงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ  เลขานุการสภาเทศบาล 

                    (นายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ) 

              ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

 

    (ลงช่ือ   แช่ม   ใจชอบสันเทียะ     ประธานกรรมการ 

             (นายแช่ม   ใจชอบสันเทียะ) 

 

  (ลงช่ือ)     ประสิทธ์ิ  โมงขุนทด   กรรมการ       (ลงช่ือ)       มนัส    จ ารักษา กรรมการ 

    (นายประสทิธ์ิ  โมงขุนทด)     (นายมนัส    จ ารักษา) 

 
 

สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2    ครั้งที่ 1    ประจ าปี 2564 

วันที่          เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2564 

 


