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(ส ำเนำ)   
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่  ๑ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
วันที่  ๗  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลโนนสะอำดชั้น ๒ อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู 
เริ่มกำรประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐น. เลิกประชุมเวลำ  ๑๒.๐๐น.  

************************************ 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ
๑ นำยสุรยิันต ์ มุ่งแสง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๑ สุริยันต ์ มุ่งแสง  
๒ นำยประดิษฐ ์ วันนิจ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๑ ประดิษฐ ์ วันนิจ  
๓ นำยสมควร กองแสน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 1 สมควร กองแสน  
๔ นำยประวิทย ์ จันพนม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๑ ประวิทย ์ จันพนม  
๕ นำยวิชัย หนุ่มภูเขียว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๑ วิชัย หนุมภูเขียว  
๖ นำยวัชรพล รอดแก้ว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 1 วัชรพล รอดแก้ว  
๗ นำยทอง พลโยธำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ ทอง พลโยธา  
๘ นำยไสว เกตมำลำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 ไสว เกตมาลา  
๙ นำยสังข์ทอง ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ สังข์ทอง ดีทอง  

๑๐ นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ นิยม เฮืองหล้า  
๑๑ นำยสุวิทย ์ นำมวงษำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 สุวิทย ์ นามวงษา  
๑๒ นำยสีนวน กุดตุ้ม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต ๒ สีนวน กุดตุ้ม  

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำย

เหต ุ
๑ นำยประสำท พำน้อย นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ประสาท พาน้อย  
๒ นำยค ำพอง สุวรรณบล รองนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ค ำพอง สุวรรณบล  
๓ นำยประพิศ พลเขต รองนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ประพิศ พลเขต  
๔ นำยระเมียร สิงห์อำจ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีบลโนนสะอำด ระเมยีร สิงห์อาจ  
๕ นำยธงชัย วันนิจ เลขำนกำรนำยกเทศมนตรตี ำบลโนนสะอำด ธงชัย วันนิจ  
6 สิบต ำรวจโทศรำวุธ เชื้อไพบูลย ์ ปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สิบต ำรวจโทศราวุธ เชื้อไพบูลย ์  
7 สิบต ำรวจเอกคมสินธุ ์ ประสมพืช รองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สิบต ำรวจเอกคมสินธุ ์ ประสมพืช  
8 นำยสมเด็จ มุ่งวิชำ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม สมเด็จ มุ่งวิชา  
9 นำงพวงพยอม อุดชำ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง พวงพยอม อุดชา  

10 นำยจันทวิทย์ สัตย์ซื่อ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จันทวิทย์ สัตย์ซื่อ  
11 นำยชำญชัย วีรปัญญำนนท์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ชาญชัย วีรปัญญานนท์  
12 นำยผดุงเดช สิทธิศักดิ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ ผดุงเดช สิทธิศักดิ ์  
13 นำงอำริสษำ ปริปุณณะ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร อาริสษา ปริปุณณะ  
14 นำยอำนันต ์ มีไกรรำช นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน อานันต์ มีไกรราช  
15 นำยวรวุฒ ิ แสดงเดือน ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป วรวุฒ ิ แสงเดือน  
16 นำงสำวดวงจันทร ์ วันนิจ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ดวงจันทร์ วันนิจ  
17 นำยพรพิชิต แก้วถังเมือง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสด ุ พรพิชิต แก้วถังเมือง  
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เริ่มกำรประชุม เวลำ 09.00 น. 
ระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดครำวที่แล้ว(กำรประชุม 

       ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม  2564) 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่อง กำรแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด  
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่อง เรื่องอ่ืนๆ 
 

สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต ำแหน่งปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯ 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำนวันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 
ประจ ำปี 2564 ในวันที่  7  พฤษภำคม 2564 เวลำ ๐๙.๐๐น.  ณ ห้องประชุมเทศบำล
ต ำบลโนนสะอำด บัดนี้ ถึงเวลำประชุมแล้วขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ ตรวจนับ
องค์ประชุมปรำกฏ ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลอยู่ในต ำแหน่ง ๑๒ คน เข้ำร่วมประชุม ๑๒  คน 
ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เปิดประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2564 เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบ
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
- วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ทรำบ 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  

- ตำมที่ เทศบำลต ำบลโนนสะอำด ได้จัดให้มีกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำเทศบำล  และ
นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด เมื่อวันที่ 2๘ มีนำคม ๒๕64 และคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งได้มีประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำว ประกำศลงวันที่ 19 เมษำยน  2564  และได้
ด ำเนินกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม  2564
สภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ได้มีกำรก ำหนดสมัยประชุม ประจ ำปี พ.ศ. 2564 โดยอำศัย
อ ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 มำตรำ 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมสำมัญครั้งแรก 
และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำลก ำหนด  ซึ่งสภำเทศบำลต ำบลโนน
สะอำดได้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญในกำรประชุมสภำ มีมติให้ก ำหนดสมัยประชุมสภำสำมัญ 
จ ำนวน 3 สมัย โดยสำมัญสมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภำคม  2564 สิ้นสุด วันที่ 31 
พฤษภำคม   2564 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯ และเจ้ำหน้ำที่ท่ำนใดแจ้งข้อรำชกำรอีกหรือไม่ครับหำกไม่มีแล้วกระผมขอ
ด ำเนินกำรในวำระที่ ๒ ต่อไปเลยนะครับ 
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ระเบียบวำระท่ี  2   เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- แจ้งกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ครั้งแรก ประจ ำปี 2564 วันที่ 4 เดือน
พฤษภำคม 2564 ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมเทศบำลทรำบพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว และเอกสำรแนบท้ำยรำยงำนกำรประชุม ขอให้ท่ำนได้ตรวจดูว่ำมีถ้อยค ำใด
จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม       - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- เมื่อไม่มีผู้ใดชี้แจงเป็นอย่ำงอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด ครั้งแรก ประจ ำปี 2564 วันที่ 4 เดือนพฤษภำคม 2564  ท่ำน
ใดให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดครั้งแรก ประจ ำปี 
2564 วันที่ 4 เดือนพฤษภำคม 2564  จ ำนวน ๑๒ เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่อง กำรแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด  
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- อำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ ๔๘ ทศ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ เพ่ือให้กำรเข้ำรับต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลโนน
สะอำดเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยให้ประธำนสภำ เรียกประชุมสภำ เพ่ือให้
นำยกเทศมนตรีแถลงนโยบำยต่อสภำ โดยไม่มีกำรลงมติ  เพ่ือให้กำรเข้ำรับต ำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำดเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด  ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี 
ครับ 

นำยประสำท   พำน้อย   นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด 
- เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำน และ
พนักเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำน ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มำตรำ ๔๘ ทศ ก ำหนดให้นำยกเทศมนตรีแถลง
นโยบำยต่อสภำเทศบำลก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2564 มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด กระผมนำย
ประสำท  พำน้อย ได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลโนนสะอำดให้
ได้ รับกำรเลือกตั้ งพร้อมเข้ำปฏิบั ติหน้ ำที่ นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ทั้ งนี้ 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบล
โนนสะอำดแล้ว  ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมน
ตีต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู (ผ.ถ. 6/1) ประกำศ ณ วันที่ 
19 เมษำยน 2564 นั้น 
- บัดนี้ กระผมในฐำนะนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน
ของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด โดยยึดหลักตำมระบอบประชำธิปไตยโดยมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข โดยกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม และกำรบริหำรที่ดี โดยมีสโลแกน
ที่ว่ำ “ร่วมคิด ร่วมสร้ำงสรรค์ ร่วมพัฒนำ” 
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นำยประสำท   พำน้อย   นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด 
- ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ สำมำรถ
บรรลุภำรกิจและเป้ำหมำย จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลโนน
สะอำดไว้ทั้งหมด 9 ด้ำน ดังนี้ 
(1) นโยบำยกำรบริกำรประชำชน ให้บริกำรประชำชนด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็น
ธรรม และประชำชนมีควำมพึงพอใจ ปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม ในกำรติดต่องำนเทศบำลฯจะต้องได้รับกำรบริกำรและควำมร่วมมืออย่ำงเท่ำเทียม
ทุกฝ่ำย ไม่ว่ำฝ่ำยประชำชน ฝ่ำยข้ำรำชกำร ฝ่ำยกำรเมือง เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
และกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลโนนสะอำด ประชำชนต้องมีส่วนร่วม 
(2) นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรปรับปรุง กำรก่อสร้ำงถนนเชื่อมระหว่ำง
หมู่บ้ำน ถนนภำยในหมู่บ้ำน  ถนนเพ่ือกำรเกษตร ไฟฟ้ำแสงสว่ำง น้ ำประปำ แหล่งน้ ำ
อุปโภคบริโภคให้มีคุณภำพ และเพียงพอ 
(3) นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง 
ส่งเสริมกำรพัฒนำของศูนย์สำธำรณสุขของเทศบำลให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน และให้ อ.ส.ม. มีส่วนร่วมในกำรบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงจริงจัง ด้ำนขยะต้องมีกำร
ก ำจัดให้ถูกวิธี โดยกำรสนับสนุนให้มีกำรคัดแยกขยะทุกครัวเรือน และให้มีกำรจัดตั้งกลุ่ม
ฌำปนกิจขยะ เพ่ือเป็นกองทุนสวัสดิกำรของสมำชิก 
(4) นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ และนันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน โดย
เริ่มจำกกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพสูงสุดตำมวัยของเด็ก และสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำ 
(5) นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม และคุณภำพชีวิต ส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร และผู้
ยำกไร้ให้ได้รับกำรดูแล และช่วยเหลือจัดให้มีกิจกรรมในกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำยุ และประชำชนทั่วไป และจะผลักดันเบี้ยผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเชื้อโดยอ ำนวย
ควำมสะดวกตำมเหมำะสม 
(6) นโยบำยด้ำนกำรป้องกัน และรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำรจัดท ำ
โครงกำรเทศบำลปลอดภัยด้วยกำรติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบำล ปรับปรุงศูนย์
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยจัดให้มีเครื่องใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พัฒนำประสิทธิภำพ
ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และพร้อม
ปฏิบัติหน้ำที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
(7) นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร และมีกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วมในกำรคิด กำรวำงแผนพัฒนำร่วมกัน และจัดให้มีกำรกำรประชำคมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(8) นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพและกำรสร้ำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนกำรฝึกอำชีพ 
กำรสร้ำงอำชีพ กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพของประชำชนส่งเสริมให้
ชุมชนมีกลุ่มอำชีพ มีผลิตภัณฑ์ดีเด่น สำมำรถสร้ำงรำยได้ สร้ำงชื่อเสียงให้ต ำบล 
(9) นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รณรงค์และส่งเสริม
ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยำวชนและประชำชนรู้จักวันส ำคัญต่ำงๆไม่
ว่ำจะเป็นวันส ำคัญของไทย ของสำกล รวมถึงกิจกรรมประเพณี 12 เดือน เช่น วันสงกรำนต์ 
วันเข้ำพรรษำ ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น 
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นำยประสำท   พำน้อย   นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด 
- ท่ำนประธำนสภำ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำนครับ บัดนี้  กระผมได้
แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดไปแล้วนั้น  ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐำนเพื่อประโยชน์
สุขของพ่ีน้องประชำชนชำวเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหำรจะยึด
ควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลัก  ใช้วิธีกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  กำรบริหำร
งบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน  ยึดหลักควำมประหยัด  สะดวกรวดเร็ว  มีประสิทธิภำพ  
เกิดประสิทธิผล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  แต่โดยล ำพังของตัวกระผมหรือคณะฝ่ำยบริหำร
เพียงฝ่ำยเดียวคงไม่สำมำรถบันดำลให้นโยบำยของกระผมที่ได้แถลงต่อสภำเทศบำลต ำบล
โนนสะอำดอันทรงเกียรติในวันนี้  ประสบควำมส ำเร็จได้อย่ำงแน่นอนหำกไม่ได้รับควำม
ร่วมมือจำกฝ่ำยนิติบัญญัติ  คือสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำน  ที่มำประชุม
พร้อมกันอยู่  ณ ที่นี้ซึ่งท่ำนทั้งหลำยได้รับฉันทำนุมัติจำกพ่ีน้องประชำชนให้เข้ำมำเป็น
ตัวแทน  เพ่ือออกข้อเทศบัญญัติ  แผนยุทธศำสตร์  แผนพัฒนำเทศบำล  ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย  เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดของเรำ  กระผมเชื่อว่ำ
กำรที่พ่ีน้องประชำชนเลือกท่ำนทั้งหลำย  และเลือกกระผมเข้ำมำท ำหน้ำที่ในฐำนะตัวแทน
ในครั้งนี้  จะเป็นเครื่องมือยืนยันได้เป็นอย่ำงดีว่ำเรำต้องปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชำชนเป็นหลัก  และพัฒนำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดให้มีควำมเจริญสืบเนื่องไป 
- สุดท้ำยนี้  กระผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี  ซึ่งเป็น
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรของกระผม  ก็จะได้รับกำรสนับสนุนและร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจจำกทุก
ท่ำนเป็นอย่ำงดี  ในกำรที่จะแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสูงสุดนั้นก็คือ  ประโยชน์สุข
ของพ่ีน้องประชำชนชำวเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกคน กระผมใคร่ขอจบกำรแถลงนโยบำย
เพียงเท่ำนี้  ขอบคุณครับ 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- จำกที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  มี
สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดสงสัยหรือจะซักถำมในข้อเกี่ยวกับนโยบำยที่นำยกเทศมนตรีได้
แถลงนโยบำยไปแล้วก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่สมำชิกสภำฯท่ำนใดซักถำม ผมขอด ำเนินกำร
ประชุมต่อไประเบียบวำระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี 4    เรื่องอ่ืน ๆ  
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดมีญัตติอ่ืนๆที่จะเสนอในวำระนี้ ขอเชิญครับ 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต ำแหน่งปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯ 

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน ในระเบียบวำระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ จำกกำรได้รับกำรเลือกตั้งให้เข้ำมำท ำหน้ำที่
ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยนิติบัญญัติ ซึ่งมีหลำยท่ำนเป็นคนใหม่ที่ได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำมำ กระผม
มีข้อกฎหมำย ระเบียบ และแนวทำงปฏิบัติของคณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯเป็น PPT 
สรุปสั้นๆ และจะอธิบำยโดยสรุปให้ท่ำนสมำชิกสภำฯและท่ำนคณะผู้บริหำรเข้ำใจ ดังนี้ครับ 
- อ ำนำจกำรพัฒนำ ในปัจจุบันกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้องอำศัยงบประมำณในกำรพัฒนำ แต่ทุกคน
ไม่ได้ค ำนึงถึงที่มำของงบประมำณ ซึ่งกระผมจะน ำเรียนว่ำในกระบวนกำรมำซึ่งงบประมำณ 
จ ำแนกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ (1) รำยได้จำกเทศบำลจัดเก็บเอง และภำษีที่รัฐบำล
จัดสรรให้  เช่น ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย ภำษีสรรพสำมิต ภำษีสุรำ ค่ำภำคหลวง
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แร่  เงิน อุดหนุนทั่ ว ไป  เป็ นต้น  (2 ) รำยได้ จำกกรมส่ งเสริมปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
กรมบัญชีกลำง ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เช่น อำหำร
กลำงวัน อำหำรเสริม(นม) เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เป็นต้น และ (3) งบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น
ที่เข้ำมำด ำเนินกำร แต่จะไม่เป็นรูปตัวเงิน แต่จะเป็นโครงกำรที่เข้ำมำท ำให้ เช่น ทำงหลวง
ชนบท องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นต้น แต่ทุกกรณีที่กล่ำวมำ มีแผนพัฒนำต ำบล เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อน ทุกโครงกำรที่จะท ำได้เทศบำลต ำบลโนนสะอำด จะต้องมีโครงกำรที่จะ
ด ำเนินกำรในแผนพัฒนำต ำบลของเรำ ดังนั้นขอให้ท่ำนสมำชิก และคณะผู้บริหำรค ำนึงถึง
กำรควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำนี้ด้วยครับ 
- อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  อำศัยตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยเทศบำลต ำบลมี
หน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี้ (๑) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน (๒) ให้มี
และบ ำรุงทำงบกและทำงน้ ำ (๓) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ 
รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (๕) ให้มีเครื่องใช้ใน
กำรดับเพลิง (๖) ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม (๗) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร (๘) บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น (๙) หน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำน
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดย  ใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำ เทศบำล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน และกำร เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และ วิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด ซึ่งจะ
เกี่ยวพนัในอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำร และสมำชิกสภำ ดังนี้ครับ 
- อ ำนำจหน้ำที่ของนำยกเทศมนตรี อำศัยตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มำตรำ 48 เตรส นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ (๑) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำร
ของ เทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบำย  (๒) สั่ง 
อนุญ ำต และอนุ มัติ เกี่ ยวกับรำชกำรของเทศบำล  (๓) แต่ งตั้ งและถอดถอนรอง
นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำร นำยกเทศมนตรี (๔) วำงระเบียบ
เพ่ือให้งำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย (๕) รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ 
(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอ่ืน  
- พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ 
มำตรำ ๔๘ จตุทศ นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และ
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) ด ำรงต ำแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ  เว้นแต่ต ำแหน่งที่
ด ำรงตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจำกส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ นอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
รัฐวิสำหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจกำรงำนตำมปกติ  (๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลนั้นเป็นคู่สัญญำ  หรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่
เทศบำลนั้น หรือที่เทศบำลนั้นจะกระท ำ 54 บทบัญญัติตำมมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่
บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จบ ำนำญหรือเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ 
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หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่งรับ
เงินตอบแทนค่ำเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมำธิกำรของรัฐสภำ
หรือวุฒิสภำหรือสภำผู้แทนรำษฎรหรือสภำเทศบำลหรือสภำท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมกำร  ที่มี
กฎหมำยบัญญัติให้เป็นโดยต ำแหน่ง 
- พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ 
มำตรา  ๒๑ ประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรของสภำเทศบำลให้เป็นไปตำม 
ระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่กระท ำกิจกำร
แทนประธำนสภำเทศบำลในเมื่อ ประธำนสภำเทศบำลไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๖ ประธำนสภำท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ (๑) ด ำเนินกิจกำรของสภำท้องถิ่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด (๒) เป็นประธำนของที่
ประชุมสภำท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ำกล่ ำว อภิปรำยสนับสนุนหรือคัดค้ำนญัตติในที่
ประชุมสภำท้องถิ่น (๓) บังคับบัญชำกำรงำนในสภำท้องถิ่น (๔) รักษำควำมสงบเรียบร้อยใน
สภำท้องถิ่น (๕) เป็นผู้แทนสภำท้องถิ่นในกิจกำรภำยนอก (๖) อ ำนำจและหน้ำที่อ่ืนตำมที่มี
กฎหมำยก ำหนดไว้หรือตำมที่ก ำหนดไว้ ในระเบียบนี้ 
- พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ 
มำตรำ  ๒๑ ประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรของสภำเทศบำลให้เป็นไปตำม 
ระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑7 รอง
ประธำนสภำท้องถิ่นมีหน้ำที่ช่วยประธำนสภำท้องถิ่นในกิจกำรอัน  เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
ประธำนสภำท้องถิ่น หรือปฏิบัติกำรตำมที่ประธำนสภำท้องถิ่น  มอบหมำย ในกรณีไม่มี
ประธำนสภำท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติ หน้ำที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติ
หน้ำที่ ให้รองประธำนสภำท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ประธำนสภำท้องถิ่น โดยให้น ำ
ควำมในข้อ ๒๖ วรรคสอง มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
- พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ 
มำตรำ  ๒3 และมำตรำ 60  
- หน้ำที่ของสภำเทศบำลที่ส ำคัญ ได้แก่ (1) หน้ำที่ในกำรออกเทศบัญญัติ (2) หน้ำที่ในกำร
สะท้อนควำมต้องกำรของประชำชนในเขตเทศบำล และ (3) หน้ำที่ในกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลฝ่ำยบริหำร 
หน้ำที่แรก คือ หน้ำที่ในกำรพิจำรณำ กลั่นกรอง และอนุมัติเทศบัญญัติต่ำง ๆ ว่ำควรบังคับ
ใช้ในเขตเทศบำลหรือไม่ อย่ำงไร หน้ำที่ในประกำรนี้ถูกก ำหนดไว้ในมำตรำ 60 แห่ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ที่ก ำหนดว่ำ “เทศบำลมี
อ ำนำจตรำเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมำย…”  
หน้ำที่ประกำรที่สอง คือ หน้ำที่ในกำรสะท้อนควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ อันเป็น
หน้ำที่โดยทั่วไปของผู้แทนประชำชน เช่น รับฟังปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมเดือดร้อน 
ตลอดจนข้อเรียกร้องหรือร้องเรียนต่ำง ๆ ของประชำชนในเทศบำล แล้วน ำข้อเรียกร้องหรือ
ร้องเรียนเหล่ำนั้น เสนอต่อฝ่ำยบริหำร หำกบำงเรื่องอยู่เกินขอบเขตอ ำนำจที่เทศบำลจะ
ด ำเนินกำรได้ สมำชิกสภำเทศบำลก็จะท ำหน้ำที่ในกำรประสำนไปยังหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
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- กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรกระท ำตำมข้อเรียกร้องของตนนั้น อำจกระท ำได้ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทำงกำร เช่น กำรท ำหนังสือยื่นแสดงปัญหำของประชำชนในเทศบำลผ่ำนไปยัง
นำยกเทศมนตรี หรือกระท ำในรูปแบบที่ไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรเป็นผู้น ำเพ่ือหำรือและเสนอ
ข้อร้องเรียนต่อผู้บริหำรโดยตรงโดยมีประชำชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในวำระโอกำสต่ำงๆ เช่น ใน
ระหว่ำงกำรพบปะระหว่ำงผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล และประชำชนเพ่ือกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเทศบำล ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ ำในทุกๆปี เป็นต้น 
และหน้ำที่ในประกำรสุดท้ำย คือ หน้ำที่ในกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรท ำงำนของฝ่ำย
บริหำร ซึ่งสภำเทศบำลมีวิธีกำรในกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอย่ำงน้อย 3 วิธีได้แก่ 

(1) กำรตั้งกระทู้ถำมฝ่ำยบริหำร เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรตอบกระทู้ที่ตนเห็นว่ำเป็นปัญหำ
และให้ฝ่ำยบริหำรชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแนวทำงเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป ตำมมำตรำ 31 
แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 

(2) กำรตรวจสอบกำรท ำงำนโดยคณะกรรมกำรสำมัญและวิสำมัญของสภำเทศบำล 
คณะกรรมกำรสำมัญและวิสำมัญของสภำเทศบำล มีหน้ำที่หลักในกำรกระท ำกิจกำรใด ๆ 
ตำมที่สภำมอบหมำยให้ด ำเนินกำร เช่น สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ศึกษำถึงควำมเป็นไป
ได้ หรือลงไปเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เทศบำล เป็นต้น และเมื่อได้ด ำเนินกำรไปเช่นไร กรรมกำร
ดังกล่ำวต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนนั้นให้สภำเทศบำลรับทรำบด้วย 

(3) กำรเสนอเพ่ือให้มีกำรออกเสียงประชำมติในเขตเทศบำล ซึ่งกฎหมำยได้เปิด
โอกำสให้ประชำชนในท้องถิ่นมีสิทธิเข้ำมำช่วยฝ่ำยบริหำรตัดสินใจในประเด็นที่ส ำคัญต่อ
เทศบำลได้ง่ำยขึ้น ซึ่งกำรให้ควำมเห็นของประชำชนนี้จะสำมำรถกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับกำร
เสนอจำกสมำชิกสภำเทศบำลเสียก่อน 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึง
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑9 เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ (๑) แจ้งนัดประชุม
สภำท้องถิ่นตำมค ำสั่งของประธำนสภำท้องถิ่น  (๒) ชี้แจงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำสั่ง หนังสือสั่งกำร หรือแนว ทำงปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภำท้องถิ่น (๓) ช่วยเหลือประธำนสภำท้องถิ่นจัดท ำระเบียบวำระ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น (๔) เชิญประธำนสภำท้องถิ่นชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ (๕) จัดท ำรำยงำน
กำรประชุมสภำท้องถิ่น (๖) เก็บรักษำข้อมูลข่ำวสำร หรือเอกสำรของสภำท้องถิ่น แต่จะ
เปิดเผยได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกประธำนสภำท้องถิ่น (๗) ช่วยเหลือประธำนสภำท้องถิ่น
ในกำรควบคุมกำรนับคะแนนเสียง (๘) ช่วยเหลือประธำนสภำท้องถิ่นในกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยในสภำ ท้องถิ่น (๙) หน้ำที่อ่ืนตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ำกิจกำรอ่ืน
ตำมที่ ประธำน สภำท้องถิ่นมอบหมำย ในกำรประชุมสภำท้องถิ่นครั้งใด ถ้ำไม่มีเลขำนุกำร
สภำท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้ำที่ ให้
สภำท้องถิ่นเลือก สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรหรือพนักงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นคน หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นเฉพำะในกำรประชุมครำวนั้น 
โดยให้น ำ ควำมในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กำร
ลงคะแนน เลือกให้กระท ำด้วยวิธีกำรยกมือ  
- พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ 
มำตรำ 48 สัตตรส ในกำรควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลและ
เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงเทศบำล 
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- พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ 
มำตรำ 48 เอกูนวีสติ ให้มีปลัดเทศบำลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำน เทศบำลและ
ลูกจ้ำงเทศบำลรองจำกนำยกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของ
เทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำย และมีอ ำนำจหน้ำที่อ่ืนตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดหรือตำมที่ 
นำยกเทศมนตรีมอบหมำย กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรนั้น 
- โครงสร้ำงส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ประกอบด้วย ปลัดเทศบำล โดยมีรอง
ปลัดเทศบำลเป็นผู้ช่วย และหน่วยตรวจสอบภำยในที่ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบำล ซึ่งมีส่วน
รำชกำร จ ำนวน 5 กอง ดังนี้ (1) ส ำนักปลัด มีหัวหน้ำส ำนักปลัด เป็นผู้บังคับบัญชำ และ
แบ่งงำนเป็น ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำชุมชน ฝ่ำยส่งเสริมกำรเกษตร และป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย (2) กองคลัง มีผู้อ ำนวยกำรกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชำ มีฝ่ำยบริหำรงำน
คลังเป็นผู้ช่วย โดยมีงำนภำยในกองคลัง ได้แก่ งำนพัสดุและทรัพย์สิน งำนจัดเก็บรำยได้ งำน
กำรเงินและบัญชี (3) กองช่ำง มีผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงเป็นผู้บังคับบัญชำ มีฝ่ำยก่อสร้ำงและ
โยธำเป็นผู้ช่วย(ว่ำง) งำนวิศวกรรม งำนสถำปัตยกรรม งำนผังเมือง งำนสำธำรณูปโภค งำน
สวนสำธำรณะ งำนศูนย์เครื่องจักรกล งำนจัดสถำนที่และกำรไฟฟ้ำ และงำนธุรกำร (4) กอง
กำรศึกษำ มีรองปลัด เทศบำลรักษำรำชกำรแทนผู้ อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำเป็น
ผู้บังคับบัญชำ มีฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำเป็นผู้ช่วย(ว่ำง) มีนักวิชำกำรศึกษำเป็นผู้ช่วย งำนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก งำนศำสนำวัฒนธรรม และ(5) กองสำธำรณสุขและสิ่ งแวดล้อม  มี
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บังคับบัญชำ โดยมีหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน
สำธำรณสุขเป็นผู้ช่วย ซึ่งมีงำนสุขำภิบำลอนำมัยและสิ่งแวดล้อม งำนวำงแผนสำธำรณสุข 
งำนรักษำควำมสะอำด งำนเผยแพร่และฝึกอบรม งำนส่งเสริมสุขภำพ งำนป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ งำนสัตวแพทย์ งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน และงำนหลักประกันสุขภำพ  

สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต ำแหน่งปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯ 
- ส ำหรับกรอบอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลทั้งในฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติ
บัญญัติ และฝ่ำยพนักงำน หลักใหญ่ๆก็มีเพียงเท่ำนี้ครับ ขอให้ทุกท่ำนใช้กรออบอ ำนำจหน้ำที่
ตำมหลักกฎหมำย และให้ควำมส ำคัญต่อพ่ีน้องประชำชน จะท ำให้กำรบริหำรงำนรำบรื่น ไม่
เกิดอุปสรรค ขอบคุณครับ  

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโนนสะอาดท่านใดเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 

นำยสมเด็จ  มุ่งวิชำ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เรียนประธำนสภำ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน  กระผมนำยสมเด็จ  มุ่งวิชำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กระผมขอแจ้งเรื่องกำรปรับปรุงบ่อขยะ 
เนื่องจำกบ่อที่ 1 เต็มแล้ว ขณะนี้ก ำลังจะขุดบ่อที่ 3 เตรียมรองรับเมื่อบ่อที่ 2 เต็ม จำกกำร
ที่เรำมีกำรเก็บขยะประชำชนไม่มีกำรคัดแยกยะ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสมำชิกสภำช่วย
ประชำสัมพันธ์กำรคัดแยกขยะก่อน เพ่ือจะให้ขยะไม่เต็มเร็วครับ 
- เรื่องที่ 2 ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนสมำชิกสภำในกำรประชำสัมพันธ์กำรป้องกันตนเอง
จำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 19 ในระลอก 3 ที่ระบำดจำกสำยพันธุ์อินเดีย สำยพันธุ์
แอฟริกำ และบรำซิล ในระหว่ำงรอกำรฉีดวัคซีนครับ 
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- เรื่องที่ 3 ณ ขณะนี้ กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลโนนสะอำด ไม่ได้ด ำเนินกำรมำ
ต่อเนื่องในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนจำกสมำชิกสภำ จ ำนวน 2 ท่ำน และ
ท่ำนนำยกเทศมนตรีที่หมดวำระลง ในขณะนี้เทศบำลต ำบลโนนสะอำด ได้รับกำรรับรองให้
สมำชิกสภำและนำยเทศมนตรีเข้ำรับต ำแหน่ง ต่อจำกนี้ผมจะมีหนังสือเชิญเพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนของกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลโนนสะอำดครับ  
- อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
พ.ศ. 2545 ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรกลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำน และบริหำรจัดกำรระบบ
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ประกำศลงวันที่ 24 เดือน
ธันวำคม พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ว่ำด้วย ให้มีคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
ประกอบด้วย (1) ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธำนกรรมกำร ซึ่ง
ในที่นี้คือนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด นำยประสำท  พำน้อย เป็นประธำนกรรมกำรโดย
ต ำแหน่ง และ (3) สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมำย จ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำร ซึ่งกระผม จะขอมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนน
สะอำด มีมติมอบหมำยสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด จ ำนวน 2 ท่ำน เป็น
คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลโนนสะอำด ครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- ตำมประกำศหลักเกณฑ์ฯ เป็นกำรมอบหมำยจำกสภำไปปฏิบัติหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลโนนสะอำด ผมจะขอให้ที่ประชุมเสนอรำยชื่อให้ท่ำน
สมำชิกสภำฯ คงไม่ต้องมีกำรลงคะแนน จะให้ท่ำนสมำชิกสภำฯเสนอรำยชื่อ จ ำนวน 2 ท่ำน
ครับ 
คนที่ 1  

ผู้เสนอ   นำยประวิทย์   จันพนม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  1  ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ       นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2  
ผู้รับรอง  ๑.  นำยสมควร   กองแสน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๑              
  ๒.  นำยสีนวน กุดตุ้ม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒   
   คนที่ 2 
ผู้เสนอ   นำยประดิษฐ์   วันนิจ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   ขอเสนอ 
ผู้ถูกเสนอ       นำยสุริยันต์ มุ่งแสง  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด    
ผู้รับรอง  ๑.  นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  2              
  ๒.  นำยไสว เกตมำลำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒   
มติที่ประชุม เห็นชอบกำรมอบหมำยให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดเป็นคณะกรรมกำร

กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลโนนสะอำด จ ำนวน 2  คน  จ ำนวน 12 เสียง  เป็นเอก
ฉันท ์

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- เมื่อที่ประชุมมีมติมอบหมำยให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดเป็นคณะกรรมกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลโนนสะอำด จ ำนวน 2  คน ได้แก ่ 

   ๑.  นำยสุริยันต์ มุ่งแสง  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
       ๒. นำยนิยม เฮืองหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต  ๒   
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คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำเทศบำล ท ำหน้ำที่ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมนี้แล้ว 

ตรวจแล้ว กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   สมัยสำมัญ   สมัยที่  1  ครั้งที ่  1  ประจ ำปี พ.ศ.   ๒๕๖4 
ตรวจวันที่    13       เดือน     พฤษภำคม         พ.ศ.    2564   

 
 
(ลงชื่อ)                    ไสว    เกตมาลา   ประธำนกรรมกำร 

                                                        (นำยไสว   เกตมำลำ) 
 

(ลงชื่อ)                  สุวิทย์    นามวงษา   กรรมกำร 
             (นำยสุวิทย์   นำมวงษำ) 

 
(ลงชื่อ)                วิชัย   หนุ่มภูเขียว   กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                       (นำยวิชัย  หนุ่มภูเขียว) 

 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เจ้ำหน้ำที่เทศบำลต ำบลโนนสะอำดท่ำนใด
เสนอแนะอีกหรือไม่ครับ หำกไม่มีผมขอปิดประชุม ครับ 

ปิดประชุมเวลำ 12.00 น. 
       ลงชื่อ           ดวงจันทร์  วันนิจ     ผู้บันทึกกำรประชุม 

            (นำงสำวดวงจันทร์  วนันิจ)  
                       ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร                

 

ลงชื่อ   ชาญชัย  วีรปัญญานนท์        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
         (นำยชำญชัย  วีรปัญญำนนท์)  

                          หวัหน้ำส ำนักปลัด 
 

ลงชื่อ สิบต ำรวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                          (ศรำวุธ    เชื้อไพบูลย์)  

               เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 

ลงชื่อ      สุริยันต์    มุ่งแสง      ตรวจถูกต้อง 
             (นำยสุริยันต์   มุ่งแสง)  
                                 ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


