
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
สมัยประชุม สามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 
วันศุกรท์ี่ 14 พฤษภาคม 2564  เวลา  10.00  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
------------------------------------ 

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 
1.  นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ประธานสภาเทศบาล 
2. .นายสาธิต  ปักษา   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายสุรสิทธิ์     ขลุ่ยศรีตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาล 

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

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
     (ไม่มี) 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  นายชัยวัฒน์ จรูญธวัชชัย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
ผู้เข้าร่วมประชมุ 
  1.  นายชูเกียรต ิวงษ์พิทักษ์โรจน ์  นายกเทศมนตร ี
  2  นายประมาณ  ขลุ่ยศรีตระกูล  รองนายกเทศมนตร ี
  3. นายเฉลิมพล  อาชวชาลี  รองนายกเทศมนตรี 
  4. นายวชิรศักด์ิ  ลาภภิญโญพิพัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
  5. นายประยุทธ์  เลิศโอภาส  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

6 .นางสาวณภัสวรรณ์  เพียงสุวรรณ ์ รองปลัดเทศบาล 
  7. นายณัฐสันต์  อุตสาสาร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  8. นางศิริรัตน์  นาวาวรกุล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
  9.  นางกชพรรณ  ใจเย็น   รก.ผอ.กองการศึกษา 
  10. นางสาวปนัดดา  มังกโรทัย  รก.ผอ.กองคลัง 
  11. นายวิฑูรย์  มุ่งเครือ   รก.ผอ.กองช่าง 
  12. นางสุปราณี  เนตรน้อย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบ 
    รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลลงช่ือเข้าประชุม  
    ครบองค์ประชุม จึงใหส้ัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่ 
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             ทีจ่ัดไว้ในห้องประชุมสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลจุดธูป เทียน  

บูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติและผู้มีเกยีรติที่เข้าร่วม  
    ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  
    ประจ าปี ๒๕๖4 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๑  ครัง้ที่ ๑ ประจ าป ี2564   ตามระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    ผมมเีรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่เรือ่งค าสั่งแต่งตั้งรองประธาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก และขออนญุาตอ่านค าสั่งนายอ าเภอบ้านโป่ง 

เรื่องการแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ดังนี ้
                          ค าสั่งอ าเภอบ้านโป่ง   
        ที่  1925 /2564 
         เรื่อง การแต่งต้ังประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
       --------------------------- 
     ด้วยสภาเทศเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้มีมติในการประชุม 
    สภาเทศบาล  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม  2564  เลือก นายสาธิต  

 ปักษา  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 และค าสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 
79/2552 ลงวันที่ 13 มกราคม  2552 เรื่อง  มอบอ านาจให้นายอ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  จึงแต่งตั้ง  นายสาธิต  ปักษา เป็น
รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 
2564 (นายยทุธพร  พิรุณสาร)นายอ าเภอบ้านโป่ง  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่า
ราชการจงัหวัดราชบุรี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก  
นายธีระศ กด์ิ  เจริญพิมลกลุ    ผมขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 6  
    ประธานสภาเทศบาล พฤษภาคม 25๖4  ใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่ามีสมาชิกท่านใด  จะเสนอแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงขอ้ความตอนใดหรือไม่  ถ้ามกีข็อเชิญครับ                           
                      (ไม่มีสมาชิก เสนอ ) 

เมื่อไม่มี   ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก  โปรดยกมือ 
 (มีสมาชิกยกมอื        คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 
    เห็นชอบ 11  คน  งดออกเสียง 1 คน 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องการแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล  ให้สมาชิกได้รบัทราบ 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย    เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายชยัวัฒน์  จรญูธวัชชัย    
  เลขานุการสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
มาตรา 48  ทศ  วรรคหนึ่ง  “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้

ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร”ี 

วรรคสาม การประขุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้กระท า
โดยเปิดเผยโดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนทีม่าประชุม 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอเชิญนายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษโรจน ์ นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก   ขอเชิญครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษโรจน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชกิสภาเทศบาล 
 นายกเทศมนตร ี และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนายชูเกียรติ  

วงษ์พิทักษ์โรจน์  นายกเทศมนตรี ขอแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีต่อ 
สภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ดังนี ้

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตร ี
 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอกวันที่ 22  
เมษายน  2564  นั้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562  มาตรา  48  ทศ  ก่อน
นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อให้นายกเทศมนตรี  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ  ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี นั้น  กระผมนายชู
เกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก  ได้ก าหนด
นโยบายการบริหารเทศบาลต าบลห้วยกระบอก โดยยึดหลักตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมีนโยบายให้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและจงัหวัดราชบุรี และยึดหลักการบริหาร
การจัดการที่ดี โดยคณะผู้บรหิาร มีเจตนารมณ์ ที่จะบริหาร ท้องถิ่นให้มี
เสถียรภาพเกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ สังคม  จริยธรรม คุณธรรม ความ
โปร่งใส และการเมือง เพื่อประโยชน์สุขและความพึงพอใจของประชาชนชาว 
ห้วยกระบอก 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สามารถบรรลุ
ถึงภารกิจและเป้าหมาย จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลห้วย
กระบอก ไว้ดังนี้ 

    1. นโยบายด้านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 

1.1 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายและ
จัดบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
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ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องการบริการ
ประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และประชาชนพึงพอใจ   ปรับลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สั้นลงโดยการปรับลดขั้นตอนการบริการใหน้้อยลง
เพือ่บริการประชาชนให้เร็วกว่าปกติในด้านงานทะเบียนราษฎร/ด้านสาธารณสุข
และทุกด้านของหน่วยงานประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วปราศจากการ
ทุจริตคอรัปช่ันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการติดต่องานกับเทศบาลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลจะต้องเป็นความร่วมมือสามฝ่าย ระหว่างประชาชน ฝ่าย
การเมือง และฝ่ายประจ า ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล การจดัท างบประมาณ การจัดซื้อจดัจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร 

1.2 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล  มุ่งให้เปน็องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ท างานเป็นทีม  ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว    

1.3 จัดหาอุปกรณ์  เครื่องมอืเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
และการพัฒนาสถานที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เพียงพอ  เพื่อการบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

                   2.  นโยบายดา้นการพฒันาและส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน 
2.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนที่เทศบาลจัดตั้งให้

เข้มแข็งสามารถด าเนินกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน ตลอดจนประสานความร่วมมือ
กับส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรม 
การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและรายได้แก่ประชาชน 

   2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้สูงอายุเทศบาลต าบล 
ห้วยกระบอก  ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาทีห่ลากหลายของชมรมผู้สูงอายุ  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและบริบทของสังคมปัจจุบันที่เขา้สู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ 

2.4 ส่งเสริมริมและด าเนินการด้านการสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  มุงเนนการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสภาพความเป็นอยูที่ดี  สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มศีักดิ์ศรีและมีคณุค่า  

2.5 ส่งเสรมิและสนับสนุน การกฬีา นันทนาการ ใหกับนักเรียน เยาวชน 
และประชาชน การรวมกลุ่มออกก าลังกาย กีฬาชุมชน กีฬาเยาวชน ให้มีการ
แบ่งปัน เชื่อมความสามัคคีและเพื่อสุขภาพอนามัยของชุมชนให้ปลอดจากยาเสพ
ติด  รวมทั้งการก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกายต่างๆ ใหเพียงพอกับความตองการ
ของ ประชาชน  
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           3.  นโยบายด้านการศึกษา 

          3.1  การพัฒนาการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย  เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ให้ไดม้าตรฐานทุกด้าน 

3.2 ให้การสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนทีเ่รียนดีแต่ยากจน (ตลอดจนให้การสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการศึกษา
ตามที่โรงเรียนในสังกัดได้ขอรับการสนับสนนุ) 

3.3  การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยการ จัดตั้งและ
สนับสนุนให้มลีานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย สวนสุขภาพ และสถานทีพ่ักผ่อน
หย่อนใจให้เพยีงพอกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลและบริเวณ
ใกล้เคียง ส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตเทศบาลได้พัฒนา ความสามารถทางด้านกีฬา
แก่นักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

          4.  นโยบายดา้นการสาธารณสุข 
4.1 ด้านสุขาภิบาลอาหาร  มีนโยบาย พัฒนาปรับปรุงตลาดสดเอกชน  

ให้ได้ตามเกณฑ์ตลาดสด “น่าซื้อ” ขั้นพื้นฐานตามที่กรมอนามัยก าหนด ส่งเสริม 
สนับสนุน และยกระดับให้ร้านจ าหน่ายอาหาร  และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
ภายในเขตเทศบาลได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ทุกร้านเพื่อให้
ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกอนามัย ปราศจากสารปนเป้ือน
และสิ่งปลอมปน  จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพร้อมจะจัดสร้างตลาดสดของ
เทศบาลในอนาคต 

4.2 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ และก าจัดขยะให้รวดเร็วมิให้มีขยะ 
ตกค้างตลอดจนหาแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยที่รองรับขยะมูลฝอยจากตลาดที่มี
ปริมาณมากขึน้ทุกวัน 

4.3 สงเสริมสนับสนุนการเฝา้ระวังมลภาวะทางน้ าและอากาศ  
4.4 การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ  โดยเน้นการด าเนินการมาตรการการ

ป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อที่มักจะมีเกิด
ขึ้นอยู่ตลอด โดยเฉพาะปัจจุบันมีสถานการณ์ของ    โรคโควิด 19 ต้องมี
มาตรการที่พร้อมที่จะป้องกันอย่างต่อเนื่อง 

                              5. นโยบายด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน 
5.1ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลองวงจรปด CCTV เพื่อเฝา

ระวังความ ปลอดภัยใหกับประชาชนในชุมชน ตลอดจนสนบัสนุนเรื่องความ
ปลอดภัยในชุมชน พรอมทั้งเสริมสรางเครือขายแนวรวมของประชาชน  ต ารวจ
ชุมชน  อปพร.  งานปองกันฯและต ารวจ  เพื่อสอดส่องดูแลในการเฝาระวังและ
แจงเตือนภัยตาง ๆ 

5.2 การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จะด าเนินการ
จัดใหมีเครื่องมอืและอุปกรณท์ี่มีประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และระงับอัคคีภัย การจัดหาอุปกรณดับเพลิงติดตั้งในจุดเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยอยางทั่วถึง  การฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อเปนก าลัง สนับสนุนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแกไข 

 



-6- 
ปญหาแบบบูรณาการ กับทุกภาคสวนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการป
องกันและแกไขปญหา อุทกภัยแบบบูรณาการ 

5.3  พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนกังานด้วยการอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้มีความพร้อม เพื่อป้องกันและ
แก้ไขสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 5.4  จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย ตลอดจน 
    ประสานแผนกับท้องถิ่นข้างเคียง ฝึกซ้อมตามแผนทุกระยะ 3 เดือน เพื่อความ 

พร้อมของพนกังาน 
            6.  นโยบายดา้นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

6.1  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกก าลังกายแก่ประชาชน 
ด้วยการจัดและปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณริมห้วยกระบอก  พัฒนาที่ดิน
สาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมนันทนาการของ
ประชาชน 

6.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงามและเป็นเมืองน่าอยู่ โดย
ปรับปรุงติดตั้งไฟสวยงาม 

6.3 ปรับปรุงถนนทุกสายใหเ้ป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือ 
คอนกรีต 

6.4 ให้ถนนทกุสายมีไฟฟ้า(โคมLEDหรือโซลาเซลล์) ให้มีแสงสว่าง
เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อการลด
อุบัติเหตุและประหยัดพลังงาน 

6.5 วางท่อระบายน้ าหรือการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขต
เทศบาล 

6.6 ปรับปรุงระบบประปา ให้มีน้ าเพียงพอกับการใช้น้ าของประชาชน
ในเขตเทศบาล       

            7. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณทีอ้งถิ่น 
     7.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้

คงอยู่และแพร่หลายเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจ าทุกปี  งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อสามภูเขา  งานประเพณีสงกรานต์  เป็นต้น 

7.2 การให้การสนับสนุน   ให้ความร่วมมือกับอ าเภอ  จังหวัด และ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงามของไทย 

7.3 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น  และพฒันาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของต าบลให้เป็นที่รู้จักทัว่ไปของนักท่องเที่ยว 
พัฒนาศักยภาพด้านการบริการเพ่ือการท่องเที่ยว  เพื่อสร้างช่ือเสียงให้กับต าบล
และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน  รวมทั้งฟ้ืนฟูและส่งเสรมิอาหาร
พื้นบ้านจีนแคะ(ฮากกา)ให้ด ารงอยู่ตลอดไป 

8. นโยบายด้านความสุจริตและโปร่งใส  
8.1 ผู้บริหารยึดมั่นและสนบัสนุนการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบ

ได้อย่างจริงจังและส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม ซื่อสตัย ์
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และความโปร่งใส ในการปฏบิัติงานทุกด้าน 
        การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของนายกเทศมนตรีและคณะ
ผู้บริหารที่กล่าวมาให้อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงที่น าไปสู่การปฏิบัติได้ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นโยบายที่ก าหนดน้ีจะน าไปก าหนดเป็น
แผนงานโครงการ และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน ์
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 

14  พฤษภาคม  2564 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ  
     (ไม่มีสมาชิกเสนอซักถาม)  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่น  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่  1  การเลือกคณะกรรมการแผนพฒันาสภาเทศบาล 

      
นายธีระศ กดิ์  เจริญพิมลกุล     -ขอเชิญเลขานกุารสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประธานสภาเทศบาล 
นาชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที ่2 
และ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสามคนเป็นกรรมการ   

นายธีระศ กดิ์  เจริญพิมลกุล     เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่นได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล   แล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอช่ือบุคคลใดเป็นคณะกรรมการ 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ขอเชิญ 
 นายดนพ  วงศ์สัมพันเวช             เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯกระผมนายดนพ  วงศ์สัมพันเวช                        
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายสาธิต  ปักษา 
2. นายศุภโชค  ศุภขัยโกศล 
3. นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์ 

เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายธีระศ กดิ์  เจริญพิมลกุล     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีผู้รับรอง  จ านวน  2  คน ได้แก่ 
 1. นายธีรศักดิ์  ชีววิญญ ู
 2. นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล   

(ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
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นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชกิท่านใดเสนอ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 ประธานสภาเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

1. นายสาธิต  ปักษา 
2. นายศุภโชค  ศุภขัยโกศล 
3. นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์ 

เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เรื่องที่  2  การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
นายธีระศ กดิ์  เจริญพิมลกุล     -ขอเชิญเลขานกุารสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประธานสภาเทศบาล 
นาชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.
2561 ข้อ 28 ใหผู้้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสามคนเป็นกรรมการ   

นายดนพ  วงศ์สัมพันเวช              เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯกระผมนายดนพ  วงศ์สมัพันเวช                        
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1.นายศักดา  ศิริทองเกษตร 
2.นายธีรศักด์ิ  ชีววิญญ ู
3.นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายธีระศ กดิ์  เจริญพิมลกุล     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีผู้รับรอง  จ านวน  2  คน ได้แก ่
 1. นายภาคินัย  แซ่ตั้ง 
 2. นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ ์

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล   

(ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ ์ เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชกิท่านใดเสนอ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 ประธานสภาเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

1. นายศักดา  ศิริทองเกษตร 
2. นายธีรศักด์ิ  ชีววิญญู 
3. นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
นายธีระศ กดิ์  เจริญพิมลกุล    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่  ถา้มีก็ 
 ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ 
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 (ไม่มี สมาชิกสภาฯเสนอ) 
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วย

กระบอก  ครั้งแรกได้ด าเนินการประชุมมาจนครบทุกวาระแล้ว  กระผม  จึงขอ
ปิดประชุมครั้งนี้  และขออวยพรให้ทุกท่านมคีวามสุขและความเจริญตลอดไป 

 
เลิกประชุม  เวลา  10.50 น. 
     
     (ลงชื่อ)    สุปราณี  เนตรน้อย       ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสุปราณี  เนตรน้อย ) 
            
               (ลงชื่อ)       ชัยวัฒน์  จรญูธวัชชัย    เลขานุการสภาเทศบาล 
                 (นายชัยวัฒน์  จรญูธวัชชัย)      
        
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2564  เมื่อวันที ่14  พฤษภาคม  25๖4   เวลา  10.00 น.  แล้ว
เห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)   ดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

               (นายดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช) 
 

(ลงชื่อ)     ภาคินัย   แซ่ตั้ง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายภาคินัย   แซ่ตั้ง) 
 

 (ลงชื่อ)     ศุภโชค   ศุภชัยโกศล    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายศุภโชค   ศุภชัยโกศล) 
 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้รับรองรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ สมัยที ่1 ครั้งที ่2 ประจ าปี 2564 
เมือ่วันที่  8 มิถุนายน 25๖4   เวลา  1๐.15 น.  

 
   

           (ลงชื่อ)   ธีระศักด์ิ   เจรญิพิมล 
         (นายธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล) 

                        ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
 


