
บันทึกการประชุม 
 

สภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 

ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ 

 
วันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

วัน อังคาร ที่  ๒๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  255๗  เวลา 1๐.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

.................................................. 
ผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุกิจจา      สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ สุกิจจา    สถิตเสถียร  

๒ นายบรรยงค์    บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ บรรยงค์    บุญอินทร์  

๓ นายทวีศักดิ์     ชูหนู รองประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ทวีศักดิ์     ชูหนู  

๔ นายเฉลิมวุฒิ    สอนเพ็ชร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเขต ๑ เฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์  

๕ นายวิมล        สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ วิมล     สื่อมโนธรรม  

๖ นายบุญรับ     แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ บุญรับ     แท้นทอง  

๗ นายบัญชา     คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ บัญชา     คงศิริ  

๘ นางวารุณี      แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ วารุณี      แก้วจันทร์  

๙ นางจินตนา    นุ้ยล าพูน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ จินตนา    นุ้ยล าพูน  

๑๐ นายวันชัย      สวัสดโิกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ วันชัย     สวัสดโิกมล  

๑๑ นายสุธารักษ์   สุขอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ สุธารักษ์   สุขอ่อน  

๑๒ นายสิทธิชัย    มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ สิทธิชัย    มีศร ี  

๑๓ นายประเทพ   ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ประเทพ   ทองศิริ  

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ พิญญา  คงศิริ  

๒ นายวรรณไชย เลี้ยงสกุล รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ วรรณไชย เลี้ยงสกุล  

๓ นางวราภรณ์  เกษเพชร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ วราภรณ์  เกษเพชร  

๔ นายประพจน์ เพ็งจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ ประพจน์ เพ็งจันทร์  

๕ นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ ปลัด ทต. คลองปราบ ทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ  

๖ นางพัชราภรณ์ ขวัญเฉื่อย ผอ.รพ.สต.คลองปราบ พัชราภรณ์ ขวัญเฉือ่ย  

๗ นายวีระศักดิ์  บัวแก้ว ผญ.บ หมู่ ๒ วีระศักดิ์  บัวแก้ว  

๘ นายหิรัญกฤษฎ์ เล็กข า ผญ.บ หมู่ ๑ หิรัญกฤษฎ์ เล็กข า  

๙ นายจีระพันธ์  มีพัฒน์ ก านัน ต าบลคลองปราบ จีระพันธ์  มีพัฒน์  

๑๐ นายสุพจน์    เกิดกุล ผช.ผญ.บ หมู่ ๑ สุพจน์    เกิดกุล  

๑๑ นายเสรี  ทองศิริ ผช.ผญ.บ หมู่ ๑(ผรส.) เสรี  ทองศิริ  

๑๒ นางศิริวรรณ  ชูช่วย ครู กศน.ต.ตลองปราบ ศิริวรรณ  ชูช่วย  

๑๓ นางจินดา  เกิดวรรณ์ ราษฎร หมู่ ๓ จินดา  เกิดวรรณ์  

๑๔ น.ส.นฤมล นวเลิศปัญญา ราษฎร หมู่ ๓ นฤมล นวเลิศปัญญา  



 ๓ 

เมื่อถึงเวลา 1๐.๐0 น. นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  ได้ให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ  
นายประเทพ  ทองศิริ     เลขานุการสภาเทศบาล  

ตามที่สภาเทศบาลต าบลคลองปราบได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบา
สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่  ๑๖ เมษายน ถึง ๑๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ทั้งนี้ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบ และระเบียบวาระการประชุมอื่นๆ ที่จ าเป็น นั้น 

ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗    

สภาเทศบาลต าบลคลองปราบ จึงได้เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
         บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่ง 
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคลอง
ปราบ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

และกล่าวเปิดประชุม 
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลคลองปราบ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาในครั้งนี้เป็นการประชุมใน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ ซ่ึงมีเรื่องด่วนที่ต้องเปิดประชุมคือการ
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลคลองปราบของท่านนายกเทศมนตรี ตามที่
ทางเลขานุการสภาได้เรียนแจ้งให้ท่านทราบ ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้นอกจาก
จะมีการแถลงนโยบายต่อสภาของนายกเทศมนตรีแล้ว ยังมีเรื่องการคัดเลือก
คณะกรรมการชุดต่างๆของสภาเทศบาล ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้ ก่อนการประชุมครับ 

นายประเทพ ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาล 
ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลที่เคารพครับ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  
๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
             ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
                                                                 คลองปราบ สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องด่วน   
                                 ๓.๑ นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
                                 ต าบลคลองปราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                                 ๔.๑ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                 ๔.๒ คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน 
                                       หลักประกันสุขภาพต าบลคลองปราบ 



 ๔ 

                                 ๔.๓ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                                 ๔.๔ คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล            
                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 
 
อันดับต่อไป ขอเชิญท่านประธานสภาเข้าสู่การประชุมตามวาระท่ี

ก าหนดต่อไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายนายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายนายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ครับ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุมให้ได้รับทราบและขอความร่วมมือ ๑
เรื่องครับ คือ ขอเชิญสมาชิกและผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกล
ยุทธิ์ และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น ในวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ 
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชุม ขอความร่วมมือจากทุกท่านสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม
ด้วยครับ 

ที่ประชุม           รับทราบ            
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบสมัยแรก  
                               ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ส าหรับบันทึกรายงานการประชุมได้มีการจัดส่งให้ทุกท่านได้ตรวจ
ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบ ท่านใด มีข้อท้วงติงหรือแก้ไขรายงาน
การประชุม เชิญได้ ครับ 

       เมื่อไม่มีสมาชิกให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดผมจะขอมติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๘ 
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   ขณะนี้ มีสมาชิกในที่ประชุม ๑๒ ท่าน  

                                       สมาชิกท่านใดเห็นชอบที่รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยแรกขอให้ยกมือครับ   
       มติที่ประชุม            รับรอง  .....๑๑.....เสียง            

   ไม่รับรอง    .....-....เสียง 
   งดออกเสียง.. ๑...  เสียง (....ประธานสภาฯ....) 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องด่วน 
                               ๓.๑ นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 



 ๕ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ตามที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบเมื่อวันที่ 

๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้
รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น นายกเทศมนตรีต าบล
คลองปราบได้ท าหนังสือแจ้งต่อประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบขอแถลง
นโยบายต่อสภาก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสภา
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ขอเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ 

 
นายสุกิจจา สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 

                            ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให ้    
                     ความส าคัญ และบัญญัติ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นในหมวดที่ 14 มาตรา 281   
                     ถึงมาตรา 290 อันแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการกระจาย 
                     อ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันแท้จริง  

เทศบาลต าบลคลองปราบเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ
เทศบาลที่ได้รับเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองปราบ เมื่อ
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  เมื่อวันอาทิตย์ที่  2 มีนาคม 2557 และ
คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  เมื่อวันที่  2๖  
มีนาคม  2557  ซึ่งกระผมนายสุกิจจา  สถิตเสถียร  ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลคลองปราบ  เลือกกระผมให้ เป็น
นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ     

กระผมนายสุกิจจา   สถิตเสถียร  ในนามของหัวหน้าคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลคลองปราบ กระผมได้ให้สัญญาไว้กับพ่ีน้องประชาชนในต าบลคลอง
ปราบมีความสุขและความสะดวกสบายตามแนวคิดและนโยบาย ในการพัฒนา
เทศบาลต าบลคลองปราบจึงได้ถูกก าหนดขึ้น  เนื่องจากกระผมและคณะท างานได้
ศึกษาปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลคลองปราบ มา
รวบรวม  วิเคราะห์กลั่นกรอง  และจึงก าหนดเป็นนโยบาย  เพ่ือแถลงต่อสภา
เทศบาลต าบลคลองปราบ อันทรงเกียรติแห่งนี้ ดังนี้  

 

นโยบายการบรหิารงานเทศบาลต าบลคลองปราบ 

                     แบ่งรายละเอียดเป็น   7  ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
1.ด้านสาธารณูปโภค 

                              1.1 ส่งเสริมการคมนาคมขนส่ง จัดให้มีการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้  
                              ได้มาตรฐานพร้อมทั้งบุกเบิกตัดถนนใหม่ตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 
                         1.2  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่าง    
                              เทศบาลต าบลและเทศบาลเมือง 



 ๖ 

                        1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์  2  ข้างทางให้สะดวก  ปลอดภัย สวยงาม 
                        1.4 ขยายเขตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
                        1.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนสายหลักและใน  
                                       ชุมชนให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
                      1.6  พัฒนา  ปรับปรุง  และขยายระบบประปาให้ได้มาตรฐาน และยั่งยืนและ  
                                      ครอบคลุมทั่วถึง 
                      1.7 พัฒนา ปรับปรุง ขุดลอก คู คลองให้น้ าถ่ายเทได้สะดวก และภูมิทัศน์ที ่ 
                                      สวยงาม 
                               1.8 ปรับปรุงก่อสร้างฝายน้ าล้นให้เป็นสถานที่กักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรและ 
                                     อนุรักษ์พันธุ์ปลา 
   1.9 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่เป็นของสาธารณะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น  
                                     กับพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบล 

2.ด้านเศรษฐกิจ  และสังคมการศึกษา 
                      2.1 ส่งเสรมิให้ความรู้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด าริของ  
                                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้พ่ีน้องประชาชนเข้าใจและน ามาใช้ในการ 
                                     ด าเนินชีวิต  และสัมมาอาชีพ 
                      2.2  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มอาชีพให้สามารถพัฒนาและ  
                                    ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      2.3 ส่งเสรมิสนับสนุนด้านปศุสัตว์ เช่น  สุกร  เป็ด  ไก่ปลา 
                      2.4 ส่งเสรมิสนับสนุนอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น นวดแผนไทย     
                                     ยาสมุนไพร  หัตกรรมเครื่องจักรสาน  ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและพัฒนา  
                                     สินค้า OTOP  ที่มีอยู่แล้วเพ่ือเสริมรายได้ให้กับประชาชน 
                     2.5 สนับสนนุสหกรณ์  กลุ่มออมทรัพย์  กองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นช่องทางเงินทุน 
                                 แก่พ่ีน้องประชาชน 
                    2.6 ส่งเสริมให้มีตลาดกลางซื้อ – ขาย 
                    2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน 
                    2.8 ส่งเสริมให้มีตลาดกลางเพ่ือจ าหน่ายสินค้า OTOP 
                   2.9 ส่งเสริมสร้างจุดพักรถบริเวณทางเชื่อมต่อถนนสาย A 41 เพ่ือจ าหน่ายสินค้า 
                                ของเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                 2.10 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชมรม  อสม. อปพร. ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่ม 
                                สตรี  ให้มีความรู้ความสามารถในการบริการสังคมในลักษณะจิตอาสา 
  2.11 ส่งเสริมสนับสนุน  การออกก าลังกาย กิจกรรมกีฬาทุกกลุ่มกีฬา  โดยรณรงค์ให้  
                                พ่ีน้องประชาชนเห็นการออกก าลังกาย  เพ่ือสุขภาพ  และเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                                กฬีาให้แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งผลต่อการเข้าเรียนต่อ  การเข้า 
                                ท างาน  หรือต่อการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
               2.12 สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วย 
                               เอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
               2.13 ส่งเสริม กิจกรรมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง โดยให้ความรู้แก่ผู้ปกครองตาม 
                               โครงการให้วัคซีนพ่อแม่เพ่ือแก้ปัญหาลูก 
             2.14 ส่งเสริมสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด  การต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด  ตลอด 
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                              ถึงการให้ความรู้  การอบรม  การบ าบัด  ผู้ติดยาเสพติด  เพื่อลด ละ เลิก  พร้อม 
                              อยู่ร่วมกับครอบครัวสังคมอย่างปกติสุข 
            2.15 เตรียบความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการสอนด้านทักษะและ  
                             ภาษาต่างประเทศ  โดยการจัดหาบุคลกรชาวต่างชาติโดยเปิดหลักสูตร  3 ภาษา  
                             (ภาษาไทย  , จีน  , อังกฤษ )ภาษาอ่ืน ๆ ตามกลุ่มสนใจปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก 
                             เล็ก  และให้ความรู้แก่เด็กเล็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป   
           2.16 ปลูกฝัง  สร้างจิตส านึก  ให้แก่บุตรหลานให้รักถ่ินก าเนิด รักสถาบันการศึกษา  เช่น   
                            แนะน าส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าเรียนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลคลองปราบตั้งแต่อนุบาล 
                            และชั้นภาคบังคับที่มีในพ้ืนที่ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

3.  ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ 
            3.1 ดูแลรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และสถานที่สาธารณะให้ครอบคลุมทั้ง  
                         เทศบาลต าบล 
            3.2 บริหารจัดการ การเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยก   
                         ก าจัด  ท าลาย  ในระบบครัวเรือน  เพื่อลดขยะในครัวเรือน  
            3.3 ส่งเสริมสนับสนนุผลักดันให้แยกแยะขยะ บ้านละ 1 บาทตอ่วันต่อหลังคาเรือนจัดให้  
                         มีถังคัดแยกขยะเปียกถังขยะแห้งในเขตชุมชน  และท่ัวถึงทุกครัวเรือนพร้อมทั้งจัดเก็บ 
            3.4 ส่งเสริมให้มีถังขยะให้ควบคุมทุกหมู่บ้านและทั่วถึงทุกครัวเรือนพร้อมทั้งจัดเก็บ 
                     3.5 สร้างจติส านึกในการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 
            3.6 ส่งเสริมสนับสนนุกิจกรรมแก้ปัญหาโลกร้อน  เช่น  การปลูกตันไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
                           ควบคมุดูแลสถานประกอบการก่อสร้างโรงงาน  เหมืองแร่  ในรูปแบบของการ  
                           ป้องกัน  แก้ไขปัญหามลพิษ  ทั้งเสียง  กลิ่น  ฝุ่น  หมอกควัน  น้ าเสีย  อย่างระบบ  
                           ตามกฎหมายก าหนด 
            3.๗ ประสานพัฒนา  ผลักดัน  พื้นที่สาธารณะ แหล่งธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเทียว   
                          และเป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจตามหลักนิเวศวิทยา  เช่น  
                -  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ผาผึ้งบริเวณเขาฝั่งถ้ าขรม   
                            เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รอยพระพุทธบาทจ าลองถ้ าขรม  
                         -  ปรับปรุงสระน้ าหนองทิวทองให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเทศบาล  
                         -  ปรับปรุงสระน้ าหนองเภา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
                         -  ปรับปรุงนบปราบให้เป็นที่เก็บน้ าและเพราะพันธ์ปลา 
                -  ปรับปรุงเนินดินเหมืองวิวิให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนหยอนใจ 
                -  ประสานหน่วยงานการรถไพเพ่ือขอใช้สถานที่พัฒนาเป็นสวนสาธารณะของชุมชน  
                            เทศบาลต าบลคลองปราบบริเวณสถานีรถไฟคลองปราบ 
                -  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนบ้านคีรีราษฎร์เป็นแหล่งเรียนรู้แนวปรัชญาแนวเศรษฐกิจ 
                            พอเพียง และจุดชมวิวบนทิวเขาบ้านคีรีราษฎร์ 
          3.๘  ส่งเสริมสนับสนนุกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชนโดยโครงการสร้างดีกว่าซ่อมให้  
                          คนในเทศบาลออกก าลังกายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองโดยให้  อ ส ม  เป็นผู้น า 
                          ด้านสุขภาพ 
                    3.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสุขภาพจ าปีของประชาชนในเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                    
                   3.1๐ ส่งเสรมิสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   
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                          เทศบาลต าบลคลองปราบ 
                  3.1๑ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  ที่แพร่เชื้อไข้เลือดออก   
                         ไข้มาเลเรีย  และคอยควบคุมดูแล  ป้องกัน  โรคร้ายที่มาจากแรงงานต่างด้าว 
                         -  ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
                         -  สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ  โดยบริการด้านสุขภาพ  ด้วยการบริหารกองทุน    
                        สปสช.  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทุกด้านตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
                3.1๒  ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการต าบลเพ่ือดูแลการเจ็บป่วยของพ่ีน้องประชาชนชาว  
                        เทศบาลต าบลตั้งแต่เกิดจนตาย  
                3.1๓  ส่งเสริมสนับสนุนโครงการกู้ชีพกู้ภัยให้บริการรถฉุกเฉินตลอด 24  ชั่วโมง 
 
4. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.1  ส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย และเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระบบ
โรงเรียนด้านการพัฒนาการ ทักษะ   ร่างกาย  และจิตใจ 
 4.2  ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พร้อมทั้งปรับปรุง  พัฒนาให้การบริการอย่างเป็นระบบครอบ
วงจร 
 4.3  ส่งเสริมพัฒนาศูนย์ กศน.  เพ่ือให้บริการด้านการศึกษา  แก่พ่ีน้องประชาชนอย่างเป็นระบบ
และครอบวงจร 
 4.4 จัดการควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          4.5 ส่งเสริมสนับสนนุปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกเส้นทาง ครอบคลุมทั้งเทศบาล
ต าบลและติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆ 
 4.6 พัฒนาระบบการเยี่ยมผู้ป่วย  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  เพ่ือยกระดับการให้ความรัก  
ความอบอุ่นเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 4.7  ส่งเสริมอุดหนุนจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน  ในการปรึกษาแนะน าการศึกษาเล่าเรียน  อาชีพ
การงาน  ปัญหาทั่วไป  ปรึกษาข้อกฎหมายหรือข้อพิพาทต่าง ๆ 
 4.8 ส่งเสริมการอ่านและการรับรู้ข่าวสาร ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  โดยการผลักดันให้มี
ห้องสมุดชุมชน  และศูนย์สาระสนเทศระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ เชื่อมต่อเสียงตามสาย
ให้คลุมทั้งต าบล 
 4.9 ส่งเสริมสร้างสถานีวิทยุชมุชนเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารทั้งต าบล 
 
5. ด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยมุ่งเน้นการให้พี่
น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนา  ร่วมคิด
ร่วมท า ร่วมสร้าง และพัฒนา 
 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลโดยการ
ส่งเสริมการศึกษาต่อส าหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่น  
กลุ่มองค์กรจิตอาสาทุกๆกลุ่ม ตลอดถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ท่ีไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย 
 5.3 ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลให้เกิดทัศนะคติท่ีดีงามต่อการบริการพ่ีน้อง
ประชาชน 



 ๙ 

 5.4 ปรับปรุงศูนย์  อปพร.  กู้ชีพกู้ภัย  อุปกรณ์เครื่องเครื่องใช้ให้ได้คุณภาพมาตรฐานพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้    24 ชั่วโมง 
 5.5 สนับสนุนและบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   หลกันิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักธรรมชาติ  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วน
ร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักอุดมคติ 
 5.6 ส่งเสริมสนับสนุนจับมือประสานงานร่วมพัฒนาฝ่ายผู้น าท้องที่  และผู้น าท้องถิ่น ครูผู้สอน  
ผู้น าชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนประชาคม  องค์กรเอกชน หรือผู้น าองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาล  ให้เข้า
มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 5.7 สนับสนุนท าความเข้าใจในระบบผังเมืองและการก่อสร้างของเทศบาล 
 5.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน  ได้มีพ้ืนที่ท ากิจกรรมต่าง 
ๆ  หรือจัดประชุม  การกีฬาในรม พร้อมในการบริการให้พ่ีน้องประชาชนจัดงานมงคล จัดงานรื่นเริง เช่น 
งานเลี้ยงมงคลสมรส  ฯลฯ 
6. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
          6.2 ส่งเสริมสนับสนนุสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับต าบล  พร้อมอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท ตาม
เพศตามวัย 
 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนลานกีฬาระดับหมูบ้านครอบคลุมทั้งต าบล 
 6.4  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กีฬาทุกหมู่บ้านในเทศบาลต าบลคลองปราบ 
          6.5 ฟ้ืนฟูกีฬาพ้ืนบ้าน พ้ืนเมืองความสนุกสนานเกิดความสบายใจ  โดยสร้างความอบอุ่นให้แก่
ครอบครัวและสังคม 
 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะมวยไทยและกีฬาสากลทุกประเภทเพ่ือยกระดับสู่กีฬามืออาชีพ 
 6.7  ส่งเสริมสนับสนุนรวมกลุ่มเพื่อการนันทนาการตามกลุ่มสนใจ เช่นดนตรี  ศิลปะ  วรรณกรรม  
ศิลปะพ้ืนบ้านกลองยาวประยุกต์ 
 7. ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี 
 7.1 อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ลอยกระทง วันสาร์ท 
เดือนสิบ วันตรุษจีน และวันเด็กแห่งชาติ 
         7.2 ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนามากข้ึน เช่นพิธีกรเด็กและบุคคล
ทั่วไป 
         7.3 ส่งเสริมสนับสนุน  ในการท านุบ ารุงศาสนา  โดยให้พี่น้องประชาชนน าบุตรหลานเข้าวัด  เพื่อ
สร้างจิตส านึกและปลูกฝัง  สร้างกิริยามารยาทและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 7.4 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เผยแพร่แก่เด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป  เช่น โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการฟังเทศ  ฟังธรรม  ฝึกสมาธิ 
 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ 
  การก าหนดนโยบายการบริหารเทศบาล  ตามท่ีเรียนมาแล้ว  จะเป็นแนวทางในการ
บริหารระยะเวลา  4  ป ี ตามความเหมาะสม  ความเร่งด่วนของการพัฒนา  ซึ่งได้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
ตามความเป็นจริง ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยค านึงถึงการ
พัฒนาเทศบาลต าบลคลองปราบ  ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั้งยื่น  นโยบายจะประสบความส าเร็จ  และ
บรรลุผลได้ก็ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลทุก
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ท่าน  นโยบายดังกล่าวพร้อมที่จะปรับปรุง ตามสภาพปัญหาและความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  รวมถึง
สภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต 
  กระผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง  ในการตั้งใจท างานของทุกภาคส่วน  ที่มีความมุ่งม่ันให้
เทศบาลต าบลคลองปราบ  มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี  ตาม
นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาล  ในวันนี้เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้มีความม่ันใจว่า
กระผมจะบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ  เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความพลาดพลั้งเพราะงบประมาณแผ่นดิน  ก็คือ  เงินภาษขีองพ่ีน้องประชาชนนั่นเอง 
                     ส าหรับทีมงานบริหารนั้น ประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้ 

๑. นายพิญญา  คงศิริ  ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งกระผมจะมีค าสั่ง       
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้แก่
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
      -งานโครงสร้างพื้นฐาน 
      -งานจัดให้มี/ บ ารุงทางน้ าและทางบก 
      -งานอาคาร ไฟฟ้าอาคาร ไฟฟ้าสาธารณะ 
      -งานก ากับดูแลการปฏิบัติราชการในกองช่าง 
      -งานการศึกษา 
      -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      -งานนันทนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๒. นายวรรณไชย เลี้ยงสกุล  ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งกระผมจะมีค าสั่ง       
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้แก่
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
      -งานก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
      -งานสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม 
      -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งานบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
      -งานสาธารณสุขชุมชน 
      -งานกิจการสตรี สงเคราะห์เด็ก สตรี และคนชรา 
      -งานกิจการประปา 

๓. นายประพจน์  เพ็งจันทร์  ต าแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งกระผมจะ
มีค าสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ช่วยดูแลในเรื่อง ดังนี้ 
      -งานสงเคราะห์ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
      -งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม องค์กรต่างๆในต าบล 
      -งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

๔. นางวราภรณ์  เกษเพชร  ต าแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ซึ่งกระผมจะมี
ค าสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ช่วยดูแลในเรื่อง ดังนี้ 
      -งานการศึกษา 
      -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      -งานกิจการสตรี สงเคราะห์เด็ก สตรี และคนชรา 
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 จึงเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือรับทราบต่อไป กระผม
ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน  

 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร 

นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
มีท่ านสมาชิกท่ านใดจะซักถามข้อสงสั ย  ในนโยบายของท่ าน

นายกเทศมนตรีบ้างหรือไม่ เชิญได้ครับ 
เชิญคุณบุญรับ แท้นทอง ครับ 

นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ 
เรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังนายกเทศบาล ผมได้รับฟังและได้ดู

นโยบายของท่านนายกแล้ว ก็สวยงาม เรียบร้อยดี มั่นใจว่าท่านนายกคงท าได้
ตามที่ได้แถลงไว้แต่เป็นห่วงเรื่องการศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองม่วงและ
โรงเรียนบ้านคลองปราบ เด็กน้อยมาก ฝากไปยังผู้บริหารและทุกๆท่านได้ช่วยกัน
สนับสนุนดูแลตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถท าได้ด้วย นโยบายทั้งหมดที่ได้แถลงมา
ผมเห็นด้วย ขอให้ท าอย่าจริงจัง ก็จะดี ขอบคุณครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
มีท่ านสมาชิกท่ านใดจะซักถามข้อสงสั ย  ในนโยบายของท่ าน

นายกเทศมนตรีอีกหรือไม่ เชิญได้ครับ 
เชิญคุณสิทธิชัย มีศรี ครับ 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ 
เรียนท่านประธานสภา  ผมก็เห็นด้วยกับนโยบายของท่านนายก  แต่ขอ

สอบถามในเรื่อง การควบคุมสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงงานต่างๆใน
เรื่องของมลภาวะซึ่งมีผลต่อสุขภาพ อยากถามเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
เรื่องของมลภาวะของสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงงานต่างๆซึ่งอาจมีผล
ต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมต่อท่านนายกครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
มีท่ านสมาชิกท่ านใดจะซักถามข้อสงสั ย  ในนโยบายของท่ าน

นายกเทศมนตรีอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกได้ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยของ
สมาชิกสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 

นายสุกิจจา สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ขอบคุณคุณบุญรับ แท้นทอง และคุณสิทธิชัย มีศรีครับ ส าหรับเรื่อง
โรงเรียนในต าบลซึ่งเด็กน้อย ท าไมคนคลองปราบจึงส่งลูกหลานไปเรียนนอก
ต าบล เราต้องหาเหตุและผลจากหลายๆฝ่ายครับ ทั้งโรงเรียนเอง ผู้ปกครอง และ
สภาวะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  อนาคตเราต้องดึงเอาความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วน 
ผู้น าชุมชน และต้องท าความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน   การศึกษาในต าบล
คลองปราบไม่น้อยหน้าใคร ผมเองก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองปลิง แต่
โรงเรียนเอกชน ในเขต พ้ืนที่เทศบาลเมืองนาสาร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพ้ืนที่เรา มีจุด



 ๑๒ 

ขายและการบริหารงานที่ดีกว่า ผู้ปกครองได้รับความสะดวกและไว้วางใจใน
ระบบของเอกชน    หากโรงเรียนของรัฐในพ้ืนที่เราได้รับการปรับปรุงด้าน
บุคลากร และสถานที่ ท าให้ผู้ปกครองเชื่อมั่น ก็จะสามารถดึงเด็กให้เรียนในพ้ืนที่
ได้ ในส่วนตัวผม คิดว่าจะต้องหาแนวทางถึงการจัดรถรับส่งนักเรียน หากเราท าได้
ก็จะดี แต่ทั้งนี้งานทุกฝ่ายจะขับเคลื่อนไปได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย
ครับ 

ส าหรับการควบคุมสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงงานต่างๆในเรื่อง
ของมลภาวะซึ่งมีผลต่อสุขภาพ ที่คุณสิทธิชัยได้สอบถามนั้น ผมขอเรียนว่าหากมี
ปัญหาเกิดขึ้นผมจะเรียกผู้ประกอบการมาร่วมพูดคุยกันในชุมชนและผู้คนที่ได้รับ
ผลกระทบแจ้งเหตุและผลให้ผู้ประกอบการได้รับทราบเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน แต่หากจ าเป็นเราก็ต้องออกเทศบัญญัติเพ่ือควบคุมปัญหาภาพแวดล้อม 
ขอบคุณครับ  

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับ ท่านนายกได้ตอบข้อซักถามเรื่องนโยบายแล้ว ในส่วนตัวผมเห็น

ด้วยอย่างยิ่งหากเรามีรถบริการรับส่งนักเรียน หากท าได้ก็จะเป็นการดี ทั้งนี้ขอให้
ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

ผมขอเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเพื่อพิจารณา 
                           ๔.๑ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๕ (๒) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ให้สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ซึ่งในคณะแรกนี้ให้สภาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุม จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญ
ท่านสมาชิกเสนอ ครับ เอาเป็นว่า เสนอกันก่อน ว่า จะตั้งจ านวนกี่คน หลังจาก
นั้น เสนอชื่อกัน พร้อมมีผู้รับรองครับ 

ที่ประชุม                    มีมติตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวนสามคน 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

ขอเชิญเสนอชื่อ พร้อมผู้รับรอง อย่างน้อย สองคน ครับ เอาต าแหน่งประธาน    
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก่อน เชิญคุณวันชัยครับ 

นายวันชัย สวัสดิโกมล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 
เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายวันชัย สวัสดิโกมล สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ...๒... ขอเสนอชื่อ บัญชา คงศิริ  เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

 
 
 



 ๑๓ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ผู้รับรอง 

                              นายสุธารักษ์ สุขอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 
นางจินตนา   นุ้ยล าพูน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ผู้รับรอง ครบ  ถูกต้อง เชิญเสนอ ท่านต่อไปเป็นกรรมการครับ  

นางวารุณี   แก้วจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 
เรียนท่านประธานสภา  ดิฉันนาง วารุณี แก้วจันทร์  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ...๒... ขอเสนอชื่อ นางจินตนา นุ้ยล าพูน  เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ผู้รับรอง 

                              นายบัญชา คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 
นายบุญรับ แท้นทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ผู้รับรอง ครบ  ถูกต้อง เชิญเสนอ ท่านต่อไปเป็นกรรมการครับ เชิญคุณสิทธิชัย 

นายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 
เรียนท่านประธานสภา  กระผมนาย สิทธิชัย มีศรี สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลคลองปราบ เขต ...๒... ขอเสนอชื่อ บุญรับ แท้นทอง  เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ผู้รับรอง 

                              นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 
นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ผู้รับรอง ครบ  ถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี   
ผมขอสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ 
     นายบัญชา   คงศิริ   เป็นประธานคณะกรรมการ 
     นางจินตนา  นุ้ยล าพูน   เป็นกรรมการ 
     นายบุญรับ  แท้นทอง               เป็นกรรมการ 
 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบ- 
                             
 
 
 



 ๑๔ 

                             ๔.๒ คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคลองปราบ 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๗ (๓) ให้มีคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่สภามอบหมาย
จ านวน ๒ คน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ 

นายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 
เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลคลองปราบ เขต. .๒..   ขอเสนอชื่อ นายบรรยงค์ บุญอินทร์   เป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคลองปราบครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ผู้รับรอง 

                              นายวันชัย สวสัดิโกมล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 
นายทวีศักดิ์ ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ผู้รับรอง ครบ  ถูกต้อง เชิญเสนอ ท่านต่อไปเป็นกรรมการครับ  

นางวารุณี   แก้วจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 
เรียนท่านประธานสภา  ดิฉันนาง วารุณี แก้วจันทร์  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ...๒... ขอเสนอชื่อ นางจินตนา นุ้ยล าพูน เป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคลองปราบค่ะ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ผู้รับรอง 

                              นายบัญชา   คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 
นายสุธารักษ์ สุขอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ผู้รับรอง ครบ   ถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลท่านอ่ืนเป็นคณะ  
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคลองปราบอีกหรือไม่  

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต...๑..... 
เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลคลองปราบ เขต..๑...  ขอเสนอชื่อ นายทวีศักดิ์ ชูหนู  เป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคลองปราบครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ผู้รับรอง 

                              นายวิมล  สื่อมโนธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 
นายสิทธิชัย มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 



 ๑๕ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ผมขอสรุปผลการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพต าบลคลองปราบ มี ๓ ท่านดังนี ้
                               ๑.นายบรรยงค์ บุญอินทร์ 
                               ๒.นางจินตนา   นุ้ยล าพูน 
                               ๓.นายทวีศักดิ์   ชูหนู 
                                 ครับมีการเสนอกันมา ๓ ท่าน แต่ ต้องการเพียง ๒ ท่าน คงต้องท าการโหวต  
                     คัดเลือกกันครับ 
ผลการโหวตคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาฯ  
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  

ผมขอสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
คลองปราบดังนี้ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ เป็นกรรมการ 
นายจินตนา  นุ้ยล าพูน เป็นกรรมการ 
 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบ-                        
 
                              ๔.๓ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลให้สภาคัดเลือก
จ านวน ๓ คน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่  

    ๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
๑.๑ ภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มี

ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ผังเมือง 

   ๑.๒ ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้น

ด าเนินการในยุทธศาสตร์ 
   ๑.๔ กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 
   ๑.๕ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
   ๑.๖ แผนชุมชน 

   ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้ค านึงถึงสถานะ 
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการประกอบการ

พิจารณาด้วย 
   ๒. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 
  เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 



 ๑๖ 

   ๓. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
   ๔. ให้ความเห็นชอบข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙(๒) 
   ๕. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๖. แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 
  ตามท่ีเห็นสมควร  
                                  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ 
 
นางจินตนา นุ้ยล าพูน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต .....๒...... 

เรียนท่านประธานสภา  ดิฉันนาง จินตนา นุ้ยล าพูน สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบ เขต..๒...  ขอเสนอชื่อ นางวารุณี แก้วจันทร์ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคลองปราบ เขต..๒ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    ผู้รับรอง 

                              นายบัญชา   คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 
นายสุธารักษ์ สุขอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ผู้รับรอง ครบ  ถูกต้อง เชิญเสนอ ท่านต่อไปเป็นกรรมการครับ  
 

นายประเทพ ทองศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ...๑... 
เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายประเทพ  ทองศิริ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลคลองปราบ เขต..๑...  ขอเสนอชื่อ นายวันชัย สวัสดิโกมล  เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
                                     ขอผู้รับรองด้วยครับ 

    ผู้รับรอง 
                              นายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 

นายบุญรับ   แท้นทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

ผู้รับรอง ครบ  ถูกต้อง เชิญเสนอ ท่านต่อไปเป็นกรรมการครับ  
นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ....๑..... 

เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบ เขต..๑..ขอเสนอชื่อ นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบ เขต ..๒..  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
                                     ขอผู้รับรองด้วยครับ 

    ผู้รับรอง 
                              นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 

นายวิมล  สื่อมโนธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 
 



 ๑๗ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ผู้รับรอง ครบ  ถูกต้อง เชิญเสนอ ท่านต่อไปเป็นกรรมการครับ  

                               (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม) 
นายบรรยงค์ บุญอินทร ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

ผมขอสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  นางวารุณี  แก้วจันทร์                        เป็นกรรมการ 
  นายวันชัย  สวัสดิโกมล            เป็นกรรมการ 
  นายสิทธิชัย มีศรี                             เป็นกรรมการ 

มติทีป่ระชุม   -เห็นชอบ- 
 
                               ๔.๔ คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บรหิารแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล
ให้สภาคัดเลือกจ านวน ๓ คน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่  ดังนี้ 

                            (๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                            (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                            (๓) รายงานผลการเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล   
                                 แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
                                 เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ  
                                 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว 
                                 กัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให้ 
                                 ปดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
                             (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่   
                                  เห็นสมควร 

                                  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ 
 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ 

เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบ เขต. .๑ . .   ขอเสนอชื่ อ นายวิมล สื่อมโนธรรม เป็น
คณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
                                     ขอผู้รับรองด้วยครับ 

      ผู้รับรอง 
                              นายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๒.. 

นายบุญรับ   แท้นทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

ผู้รับรอง ครบ  ถูกต้อง เชิญเสนอ ท่านต่อไปเป็นกรรมการครับ  



 ๑๘ 

นายบุญรับ  แท้นทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ 
เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายบุญรับ แท้นทอง สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลคลองปราบ เขต..๑..  ขอเสนอชื่อ นายทวีศักดิ์  ชูหนู  เป็น
คณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
                                     ขอผู้รับรองด้วยครับ 

    ผู้รับรอง 
                              นายวิมล  สื่อมโนธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 

นายประเทพ ทองศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

ผู้รับรอง ครบ  ถูกต้อง เชิญเสนอ ท่านต่อไปเป็นกรรมการครับ  
 
นายวิมล  สื่อมโนธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑. 

เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายวิมล สื่อมโนธรรม  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคลองปราบ เขต.๑. .  ขอเสนอชื่อ นายประเทพ ทองศิริ 
คณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
                                     ขอผู้รับรองด้วยครับ 

    ผู้รับรอง 
                              นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ..๑.. 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

ผู้รับรอง ครบ  ถูกต้อง เชิญเสนอ ท่านต่อไปเป็นกรรมการครับ  
                               (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม) 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ผมขอสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  นายวิมล  สื่อมโนธรรม                      เป็นกรรมการ 
  นายทวีศักดิ์  ชูหนู                      เป็นกรรมการ 
  นายประเทพ  ทองศริ ิ                   เป็นกรรมการ 
 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบ- 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
     ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ ท่านสมาชิกท่านใด 

มีเรื่องจะน าเสนอในที่ประชุมบ้างหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ไม่มีผู้ใดมีข้อหารือ  ผมขอเสนอเรียนแจ้งไปยังท่านนายกฯ ขอให้ท่าน 

                               ช่วยออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน ของเทศบาล ให้ช่วยงานกิจการสภาฯ ๒ ท่านครับ 
นายสุกิจจา สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
                                           รับทราบ         
นายบรรยงค์ บุญอินทร์    ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ      

                                     ครับหากไม่มีเรื่องใดเสนอในที่ประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ ท่าน   
                                นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                ทีท่ าให้การประชุมคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี  ส าหรับสมัยประชุมสมัยที่ ๑  ประจ าปี     
                                พ.ศ.๒๕๕๗ ก าหนด ๓๐ วัน  เริม่  ๑๖ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซ่ึง 
                                ขณะนี้ยังอยู่ในสมัยประชุม ใครมีเรื่องใดที่จะน าเข้าที่ประชุม ให้ส่งหนังสือมาได้ 
                                ครบั และส าหรับการประชุมครั้งต่อไป ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลจะได้จัดท า 
                                หนังสือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าต่อไป ผมขอปิดประชุมครับ 
                                    
                                         ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

(ลงชื่อ) ประเทพ ทองศิร ิ    ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประเทพ ทองศิร)ิ 
              เลขานุการสภาฯ 

 
(ลงชื่อ)      บัญชา   คงศิริ     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายบัญชา   คงศิริ  )  
            

           (ลงชื่อ) จินตนา  นุ้ยล าพูน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางจินตนา  นุ้ยล าพูน)           
 

(ลงชื่อ)    บุญรับ  แท้นทอง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายบุญรับ  แท้นทอง  ) 
   

 
(ลงชื่อ)    บรรยงค์ บุญอินทร์ ผู้รับรองรายงานการประชุม 

            (นายบรรยงค์ บุญอินทร์) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 


