
 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2564 
วันอังคารที ่ 18 พฤษภาคม  2564  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
.................................................. 

    ผู้มาประชุม 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายประดิษฐ์     เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประดิษฐ์      เมืองลือ 
2.นายคำรณ        จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น คำรณ         จายโจง 
3.นางสาวอุไร       สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อุไร            สมอุทัย 
4.นายณรงค์         เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณรงค์         เชื้อเย็น 
5.นายจิรพงค์        อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จิรพงค ์       อุประโจง 
6.นางจันทร์แสง     จิตอารี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จันทร์แสง     จิตอาร ี
7.นายวสุพล         มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น วสุพล          มูลเทพ 
8.นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรพิมล        สุใจโรจน ์
9.นายถนอม          ญาณะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ถนอม          ญาณะโรจน์ 
10.นางพรรณรัตน์   อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรรณรัตน์     อุประโจง 
11.นายภาคิน        หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ภาคิน           หล้าเมือง 
12.นายสงัด          เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สงัด             เขียวธง 

         ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นายมนัสน์          หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น นมัสน์            หม่องต๊ะ 
2.นายชวโรจน์        กิง่แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ชวโรจน์          กิ่งแก้ว 
3.นายรังสรรค์        ยะสง่า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น รังสรรค์          ยะสง่า 
4.นายสนิท            สุริยะธง ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น สนิท              สุริยะธง 
5.นางเสาวภาคย์     ปันสุพฤกษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปน้ เสาวภาคย์       ปันสุพฤกษ์ 
6.นายธีระศักดิ์       จนัทร์ภริมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ธีระศักดิ ์        จันทรภ์ิรมย์ 
7.นายพรศักดิ์        แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรศักดิ์           แก้ววิจิตร 
8.นางสุภาวัตร       ศิริบูรณ ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น สุภาวัตร          ศิริบูรณ ์
9.นายเอรวัตร        ลังกาพินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เอรวัตร           ลังกาพินธุ์ 
10.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวิโรจน์   โชติธนชญานนท์ 
11.นางรัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง รัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต 
12.นายรังสรรค์      ขว้างแปน้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค์          ขว้างแป้น 
13.นายไกรยศ       คำมูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ไกรยศ            คำมูล 
14.นางสาวกัญชริญา  อครเดชกัณฑ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กัญชริญา       อครเดชกณัฑ์ 
15.นายคเณศ         เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คเณศ           เทพสุวรรณ 
16.นายเจริญ          ชุ่มพระวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจริญ          ชุ่มพระวงศ์ 
17.นางสอางค์ศรี     พิมพ์อูป หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สอางค์ศรี       พิมพ์อูป 
18.นางนภัสสร        ยะอนันต์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นภัสสร          ยะอนันต์ 
19.นางธิดาพร        ศิรโรจน์สถิต หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ธิดาพร          ศิรโรจน์สถิต 
20.นางนันทกา        เครือซุง นักจัดการงานทั่วไป นันทกา         เครือซุง 
21.นางสาวอมรรัตน์  อูปเวียง เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์        อูปเวียง 
22.นางสาวพิมผกา   ต้นแก้ว เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ พิมผกา         ต้นแก้ว 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล                
บ้านแป้นทุกคนเข้าห้องประชุม  แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาล                  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  ในวันอังคารที่  18  พฤษภาคม 2564  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล ครบทั้งหมด 12 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา                
พระรัตนตรัย  และประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี 2564  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล          
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น.                    
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด  5 วาระ                     
สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก  ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ครั้งแรก ประจำปี 2564 วรรคสอง อาศัยอำนาจ
ตามในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13                    
พ.ศ.2552 ขอแก้ไขเป็น ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  ขอนำเรียนที่ประชุมรบัทราบ 
เรื่องที่สอง แจ้งการพูด/อภิปรายในที่ประชุมสภา ก่อนพูด/อภิปรายขอให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ                   
และยืนขึ้น  รวมทั้งใช้ภาษากลางในการพูด/อภิปราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้ น                                 
ครั้งแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน จะมี
สมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือไม่  เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข เป็นอันว่า                   
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น   ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก 
ประจำปี 2564  เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2564   

มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2564  

 
ระเบียบวาระที่ 3 การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ประธานสภา ในระเบียบวาระที่  3  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้ยื่นหนังสือขอแถลงนโยบาย                  
ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้ านแป้น  ก่อนที่ ท่ านนายกเทศมนตรีจะแถลงนโยบาย ขอเชิญ                  
ท่านเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ 

 
 
 
 



-3- 

นางสาวอุไร เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
เลขานุการฯ  ประชุมทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 
                     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  หมวด 10 การแถลงนโยบาย ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอ                
                     แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
                     ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน เมื่อผู้บริหารได้  
                     แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถาม 
                     และอภิปรายร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป 
                     ข้อ 124 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน ในเรื่อง                  
                     ความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     นั้น ให้สำเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ 
                     ปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 

 ข้อ 125 ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคน
เป็นลำดับไป หรอืจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 

 ข้อ 126 ในการอภิปรายนั้น  นอกจากที่กำหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นำความในหมวด 5 มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม 

ประธานสภา ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ 
 ต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น แถลงนโยบายให้ประชุมสภาเทศบาล
รับทราบครับ 

นายมนัสน์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขออนุญาตนำเรียน                   

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  ผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  และพ่ีน้อง 
                     ประชาชนชาวเทศบาลตำบลบ้านแป้นที่ เคารพรักทุกท่าน เพ่ือจะได้รับทราบโดยทั่ วกัน                        

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น โดยตรงจากประชาชนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2564 ที่ผ่านมานั้นกระผมขอขอบคุณ พ่อ แม่ พ่ีน้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลบ้านแป้น                     
ที่เคารพรักทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ให้โอกาส และไว้วางใจให้กระผมเข้ามาดำรงตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นในครั้งนี้  กระผมขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสา
เข้ามารับใช้พ่ีน้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริง ที่จะมาช่วยกันพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแป้นของเรา
ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่                 
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือที่จะ
นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  บัดนี้ เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ
ฉันทานุมัติ ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น กระผมขอปวารณาตัวว่า                 
จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน                  
และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลบ้านแป้นเป็นที่ตั้ง และเพ่ือมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้                       
และมีนโยบายดังที่จะแถลงการณ์ให้ทุกท่านทราบ ดังนี้ 
1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค   
1.1 ส่งเสริมให้มกีารก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  แสงสว่าง  ไฟฟ้า น้ำประปา 
ถนนต่าง ๆ เพ่ือให้ความเป็นอยู่ และการคมนาคม ระบบขนส่ง ให้มีความสะดวก ปลอดภัยเพ่ิม             
มากขึ้น 
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1.2 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะให้สวยงามเพ่ือเป็นศูนย์รวมการพักผ่อน
และออกกำลังกาย 

  1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพสูงสุด 
1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

  2.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ   
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้เป็นระบบ และมีความเป็นธรรม  
2.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ 
2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาชีพแก่คนพิการ 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าชุมชน พัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมให้ชุมชน                        
มีกลุ่มอาชีพ มีผลิตภัณฑ์ดีเด่น 

  2.5 ส่งเสริมการนวดแผนไทย เพื่อสร้างรายได้ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
  2.6 ดูแลบำรุงรักษาตลาดสดให้ได้มาตรฐาน 
  3.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

3.1 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย  
3.2 ส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเพื่อลดปัญหายาเสพติด และแก้ไข 
ปัญหาความขัดแย้ง 
3.4 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น (อปพร.) 

  3.5 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
3.6 ดูแลส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดูแลบ้าน ดูแล
ครอบครัว ถือเป็นกำลังที่สำคัญในการเริ่มต้นพัฒนาท้องถิ่น 

  3.7 ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองเด็กและสตรีให้พ้นจากการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
  3.8 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม โดยสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มชุมชนที่มีหลักการเดียวกัน 

3.9 ส่งเสริมให้กลุ่ม ชุมชน มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันเป็นประจำ เพ่ือสร้างให้เกิดความสมานฉันท์ และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  4.นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน   
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ และเป็น 
ศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินงานของชุมชนต่างๆ เพ่ือเป็น  
แนวร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนในการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพ่ือการเปิดรับข้อมูล เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
การบริหารงาน การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของผู้บริหาร โดยจะรายงานผลการดำเนินงานเป็น
ประจำทุกปี 

  4.5 มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.6 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิด การตัดสินใจ 
รวมถึงระบบการให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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4.7 มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานเกิด
ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจของภาครัฐ 
4.8 มุ่งจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสม และทันสมัย เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.9 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึง
การทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
4.10 จัดพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
อย่างเหมาะสม 

  5.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.1 ส่งเสริมการจัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพ่ือตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

  5.2 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
5.3 ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพความสะอาด ความปลอดภัยของร้านอาหาร                
แล ะการย ก ระดั บ ใน เรื่ อ งคุณ ภ าพ  ม าต รฐ าน ของกิ จ ก ารร้ าน ค้ าแก่ ผู้ ป ระก อบ การ                      
ทุกประเภท 

  5.4 ส่งเสริมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน และองค์กรภาครัฐในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
บำรุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  5.6 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตเทศบาล เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
  5.7 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ 

5.8 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และให้มี
ส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง 

  6.นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ   
6.1 ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย 
6.2 ส่งเสริมใหมี้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่  มาให้บริการประชาชนเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับ                 
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬา ของประชาชน เยาวชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความ 
สามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
6.4 ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ให้แก่                        
เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

  6.5 ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความเป็นมืออาชีพ  
  7.นโยบายด้านการรรักษาความสงบเรยีบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

7.1 ส่งเสริมปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ  
7.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้ความสามารถ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 
7.3 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย และเพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้
ตลอดเวลา 
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7.4 พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานดับเพลิง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ฝึกฝนการปฏิบัติ
จริงกับวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยประจำ ตามแผนโครงการที่กำหนด  เพ่ือป้องกัน และบรรเทา                     
สาธารณะภัยได้อย่างรวดเร็ว ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  8.นโยบายด้านการบริการประชาชน   
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรผู้ให้บริการ ให้อยู่ในมาตรฐานการบริการทีดี่ต่อประชาชน   
8.2 ส่งเสริมให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว ม ีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจกับประชาชนผู้มาใช้บริการ 

  8.3 ส่งเสริมให้มีหน่วยบริการจัดสถานที่ในกิจการงานต่างๆ เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ไฟฟ้าส่องสว่าง 
  8.4 ส่งเสริมการพัฒนาทกัษะของบุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในมาตรฐานการบริการที่ดี 

8.5 เน้นหนักเรื่องการบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนผู้มารับบริการ โดยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้กระชับ                 
และสั้นลง เพ่ือบริการประชาชนให้รวดเร็วกว่าปกติในด้านทะเบียนราษฎร การจัดเก็บภาษี                       
การสาธารณสุข การขออนุญาตก่อสร้าง และงานอื่นๆ  
8.6 จัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพ่ือบริการประชาชนที่ประสงค์จะขอทราบ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สามารถ
ตรวจสอบการทำงานของเทศบาล และกระดานร้องทุกข์ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแป้น 
8.7 ให้บริการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนให้
ประชาชนรับทราบ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย/เสียง
ไร้สาย ป้ายไฟวิ่งอัตโนมัติ การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และสถานีวิทยุชุมชน 
9.นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี                         
9.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีคุณค่าของท้องถิ่น  
9.2 ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม  
อันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่ และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
9.3 ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงวัดในเขตเทศบาล เพ่ือเป็นแหล่งศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

  9.4 รณรงค์ส่งเสริม และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
  9.5 ส่งเสริมฟ้ืนฟู ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น 

9.6 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชากรในท้องถิ่น ได้รู้จักและตระหนักถึงวันสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
วันสำคัญของไทย หรือของสากล รวมถึงจัดกิจกรรมประเพณี 12 เดือน เช่น  ทำบุญตักบาตรวันขึ้น
ปีใหม่ วันต่อต้านยาเสพติด วันสงกรานต์ เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่า ทุกนโยบายการบริหาร ล้วนเป็นประโยชน์สุขของท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบล               
บ้านแป้น ซึ่งการจะทำให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ
และการสนับสนุนจากท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นผู้ทรงเกียรติ            
ทุกท่าน  และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย และกระผมพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำ เพ่ือให้ เทศบาลตำบล                
บ้านแป้นของพวกเราทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลบ้านแป้นต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 
 

 



-7- 

ประธานสภา     ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้แถลงนโยบายให้ที่ประชุมได้รบัทราบแล้ว จะมีสมาชิกสภา 
 เทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย  เชิญครับ เชิญนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์                                   

สท.พรพิมล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ดิฉันนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เขต 2 ขอเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับการแถลง               
นโยบาย ข้อ 2.6 การดูแลบำรุงรักษาตลาดสดให้ได้มาตรฐาน ในความเป็นจริงเทศบาลตำบล                  
บ้านแป้น ไม่มีตลาดสดเป็นของตัวเอง อยากทราบว่าท่านจะมีมาตรการใดในการดูแลรักษาตลาดสด 
หรือใช้พรบ.ใดในการควบคุมตลาดสด และนโยบาย ข้อ 5.4 การส่งเสริมการจัดเก็บขยะให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทุกวันนี้เรามีนโยบายในการจัดเก็บขยะอยู่แล้ว ขอให้ท่านยกตัวอย่าง การจัดเก็บ
ขยะให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา  เชิญทา่นนายกเทศมนตรี ตอบข้อสักถามครับ 

นายมนัสน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตลาดสดในพ้ืนที่เทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ บ้านแป้น  เป็นของเอกชน แต่เทศบาลตำบลบ้านแป้นมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด  เพราะตลาด 

อยู่ติดถนนเส้นหลัก และในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ระบาด เบื้องต้นได้ทำความสะอาดตลาด 
โดยการนำของนายรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ชุดรักษาความสะอาด 
เข้าไปดูแล กำชับและให้นโยบายแก่เจ้าของตลาด ให้เข้มงวดต่อผู้มาใช้บริการตลาด โดยนำรั้วกั้น
เพ่ือไม่ให้เข้าตลาดได้ตามอำเภอใจ ต้องผ่านจุดคัดกรองทุกครั้ง และสำหรับเรื่องขยะ ที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้สอบถาม นโยบายของผมคือ จัดเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน ไม่ให้มีขยะตกค้าง                 
และสำหรับประชาชนที่ชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ จะได้รับถุงขยะเป็นสินน้ำใจ ส่วนนี้ต้อง
สอบถามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถุงขยะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่                  
และจะแจง้ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบต่อไป ขอขอบคุณที่สอบถามเข้ามาครับ 

ประธานสภา  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่เชิญนายภาคิน  หล้าเมือง  

สท.ภาคิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ผมนายภาคิน  หล้าเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เขต 2 ขอเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี ท่านจะปรับปรุง              
ภูมิทัศน์ และสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีแผนการปรับปรุงอย่างไร และใช้งบประมาณ             
ส่วนใดในการปรบัปรุงในครั้งนี้ครับ 

ประธานสภา  เชิญทา่นนายกเทศมนตรี ตอบข้อสักถามครับ 

นายมนัสน์ เรียนท่านประธานสภา พ้ืนที่ที่จะปรับปรุงสนามกีฬา และสวนสาธารณะ ได้ประชุมปรึกษาหารือ 
นายเทศมนตรีฯ ร่วมกับท่านปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกกอง ในส่วนที่เป็นไปไดเ้ป็นแนวคดิเป็นความตั้งใจ 

ของผม ที่จะทำสวนสาธารณะให้เป็นปอด เป็นสถานที่ออกกำลังกายของพ่ีน้องประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลบ้านแป้น คิดว่าทุกท่านคงมีความตั้งใจเหมือนกันที่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน แลกเปลี่ยนความคิด บูรณาการร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน            
ในอนาคตเราต้องร่วมมือร่วมใจกัน ส่วนสนามกีฬา ผมมีแนวคิดทำสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน เพ่ือให้
เด็กและเยาวชน ใช้สำหรับออกกำลังกาย ซึ่งสนามกีฬาจะมีความสะดวก มีความสะอาด มีห้องน้ำ
บริการ  สำหรับงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งต้องใช้เป็นจำนวนมาก จะต้องปรึกษาหารือกับผู้มี
ส่วนเกีย่วข้อง และหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ครับ 
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ประธานสภา  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่เชิญนางพรรณรัตน์  อุประโจง ครับ  

สท.พรรณรัตน์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ดิฉันนางพรรณรัตน์ อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เขต 2 ขอเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี นโยบายเรื่องการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด – 19 จะมีการเยียวยาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนอย่างไรบ้าง 

ประธานสภา  เชิญทา่นนายกเทศมนตรี ตอบข้อสักถามครับ 

นายมนัสน์ เรียนท่านประธานสภา การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 เทศบาลโดย 
นายเทศมนตรีฯ กองสาธารณสุขฯ ได้ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนเป็นประจำ 

ทุกวัน ให้คำแนะนำสำหรับผู้กักตัว  อำนวยความสะดวกนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล  รวมทั้งลงพ้ืนที่              
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องครับ 

ประธานสภา  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่เชิญนายสงัด เขียวธง ครับ 

สท.สงัด เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ผมนายสงัด  เขียวธง  สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี นโยบายด้านการบริการประชาชน  
ข้อ 8.3 ส่งเสริมให้มีหน่วยบริการจัดสถานที่ในกิจการงานต่าง ๆ เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ไฟฟ้า           
ส่องสว่าง เทศบาลตำบลบ้านแป้นมีบุคลากรไม่มากนัก งานบริการตั้งเต็นท์ โต๊ะเก้าอ้ี ปัจจุบัน
ชาวบ้านมีความสามัคคีกันอยู่แล้ว หากมีงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศทาง                 
เสียงตามสายของหมู่บ้าน ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากแต่ละหมู่บ้านมีงาน
พร้อมกัน ท่านคิดว่าเทศบาลจะสามารถหาโต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ ไปบริการให้ประชาชนได้พร้อมกัน
หรือไม่ อย่างไร 

นายมนัสน์ เรียนท่านประธานสภา เป็นแนวคิดของผู้บริหาร ที่จะเข้าไปส่งเสริมการให้บริการประชาชน         
นายเทศมนตรีฯ โต๊ะ เต็นท์ เก้าอ้ี ตามที่ท่านสมาชิกสภา ได้สอบถาม ผมเห็นด้วยกับท่าน เมื่อมีงานต่างๆ ภายใน 
                     หมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศทางเสียงตามสายให้ประชาชนหมู่บ้านมาช่วยกัน  แต่เทศบาลเข้าไป  

ส่งเสริมให้การช่วยเหลือ ให้บริการในส่วนของการขนเต็นท์ กางเต็นท์ บริการรถขนของต่าง ๆ                 
ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลและประชาชนครับ 

ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ 
 อภิปรายแล้ว เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ รับทราบตามการแถลงนโยบายของ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น                                   

ระเบียบวาระท่ี 4        การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา    ในระเบียบวาระที่ 4 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมการประชุมสภา                   
 เทศบาล ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ 
 เชิญครับ 

นางสาวอุไร เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
เลขานุการฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 
  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไมเ่กินเจ็ดคน  
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(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ใน 
กิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็น
แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสามัญประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะ อาจจะตั้ งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดใน
กิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
เพ่ือพิจารณา 
ข้อ 107 ภายใต้บังคับ ข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน     
และให้นำวิธีการเลือกข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 4 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว    
ดังนั้น จึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
จำนวน 3 - 7 ท่าน ลำดับแรกผมขอสอบถามมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า เห็นควรแต่งตั้ง
คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มฯ   จำนวนกี่ ท่ าน  ขอ เชิญ สมาชิ กสภ า เสนอ                         
เชิญนายคำรณ จายโจง 

สท.คำรณ เรียนท่านประธานสภา ผมนายคำรณ จายโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 ท่าน 

ประธานสภา   ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางสาวอุไร  สมอุทัย และนางพรรณรัตน์  อปุระโจง 
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
เป็นอันว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 
3 ท่าน  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แต่ละชื่อที่ได้รับ
การเสนอต้องมีผู้รับรอง  2 ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน                  
การประชุม คนที่ 1  เชิญครับ เชิญนายสงัด  เขียวธง 

สท.สงัด เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายสงัด เขียวธง  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางสาวพรพิมล  
 สุใจโรจน์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คนที่ 1  
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ประธานสภา ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองครบ 2 ท่านนะครับ คือนายภาคนิ หล้าเมือง และนางพรรณรัตน์            
 อุประโจง   จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    

อีกหรือไม่ ครับ   ไม่ มี นะครับ  เป็ น อันว่ ามติ ที่ ป ระชุม เลื อก นางสาวพรพิมล สุ ใจ โรจน์                             
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1  ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล  คนที่  2 เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอผู้ที่ เห็นสมควร                        
เชิญนายคำรณ จายโจง ครับ 

สท.คำรณ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคำรณ  จายโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางพรรณรัตน์   
 อุประโจง  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที ่ 2 ครับ  

ประธานสภา    ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองครบ 2 ท่านนะครับ คือนายสงัด  เขียวธง และนางสาวพรพิมล  
                    สุใจโรจน์ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               คนที่ 2  อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามติที่ประชุมเลือก  นางพรรณรัตน์  อุประโจง 
                    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจ 
                    รายงานการประชุมสภาเทศบาล คนที่ 3 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ที่เห็นสมควร เชิญเสนอครับ 
                    เชิญนางสาวพรพมิล  สุใจโรจน์  

   สท.พรพิมล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ  
นายภาคนิ หล้าเมือง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3  

ประธานสภา ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองครบ 2 ท่าน คือนายคำรณ  จายโจง และนางพรรณรัตน์  อุประโจง 
                    จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 3 
                  อีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามติทีป่ระชุมเลือก นายภาคิน  หล้าเมือง เป็นคณะกรรมการ 

 ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คนที่ 3  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน                 
อีกหรือไม ่ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มี 3 ท่าน ดังนี้ 
1.นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน์ 
2.นางพรรณรัตน์    อุประโจง 
3.นายภาคิน         หล้าเมือง 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบเลือก สมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 3 คน  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ดังนี้ 

 1.นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน์ 
 2.นางพรรณรัตน์    อุประโจง 
 3.นายภาคิน          หลา้เมือง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา     ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม หรือนำปัญหาความ 
 เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มาแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาล เชิญครับ เชิญนายสงัด เขียวธง 
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สท.สงัด เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ผมนายสงัด เขียวธง สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอนำปัญหาของบ้านเส้ง จำนวน 3 ซอย มาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
ซอยที่ 1  ซอยข้างสถานีบริการน้ำมันพีที เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากมีกระจกโค้ง เพียงแค่              
ฝั่งเดียว ขอนำรูปภาพให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ รับทราบ  และซอยที่ 2  คือ ซอยทวีโชค ปัจจุบัน
เข้าสู่ฤดูฝน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอเทศบาลนำดินลูกรังถมถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรสะดวก                    
และซอยที่  3 ซอยบ้านนายอนุชิต  ยะพะง่า  เทศบาลตำบลบ้านแป้นเคยทำท่อระบายน้ำ                         
แต่ปัจจุบันชำรุด ท่อระบายน้ำอุดตัน ขอนำรูปภาพให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ รับทราบ  เพ่ือพิจารณา
หาทางแก้ไขปัญหาให้กบัพ่ีน้องประชาชนต่อไป 

ประธานสภา     เชิญนายณรงค์  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค์  เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณผู้บริหาร   
ทีท่ำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสงัด เขียวธง  นำรูปภาพปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน มาแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาล อย่างนี้มันไม่ค่อยถูกต้อง ท่านต้องทำหนังสือ                
ร้องทุกข์ แจ้งสถานที่ที่ชัดเจนพร้อมแนบรูปภาพ เพ่ือให้เทศบาลเข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาของ              
พ่ีน้องประชาชนได้อย่างถูกต้อง  ผมขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน                          
จากผู้ประกอบการขับรถบรรทุก หิน ดิน ทราย ไม่มีผ้าใบคลุมหลังรถ ทำให้หิน ดิน ทราย ตกหล่น
บนถนน ขอให้เทศบาลทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุก หรือผู้ประกอบการ                   
ให้จัดหาหรือให้มีผ้าใบคลุมหลังรถเพ่ือป้องกันมิให้หิน ดิน ทราย ตกหล่นมาบนถนน สร้างความ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ ใช้รถใช้ถนน  และพ้ืนที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม รถไถ รถเกี่ยวข้าว ขับขี่บนถนน  นำดิน โคลน ติดล้อรถขึ้นมาบนถนน สร้างความ
สกปรก ขอให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ เจ้าของรถไถ ทำความสะอาดล้อรถ               
ก่อนขึ้นมาขับขี่บนถนน อีกหนึ่งเรื่องคือ โรงงานเจเค ตั้งอยู่ถนนประชารัฐพัฒโน รถรับ - ส่ง สินค้า
ของโรงงาน จอดกีดขวางทางจราจร และพนักงานส่งเสียงดังในเวลากลางคืน ประชาชนได้รับ               
ความเดือดร้อนรำคาญ ขอให้เทศบาลตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข 

ประธานสภา  เชิญทา่นนายกเทศมนตรี ตอบข้อสักถามครับ 

นายมนัสน์ เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล ขอตอบข้อหารือของท่านสงัด เขียวธง  เรื่องแรก สามแยกกลางบ้าน 
นายเทศมนตรีฯ บ้านเส้ ง มีกระจกโค้ง 1 อัน หากไม่ เพียงพอ เทศบาลจะเข้าไปติดตั้ งเพ่ิมเติม ส่วนเรื่อง 
                     ที่สอง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซอยทวีโชค มีโครงการทำถนนอยู่แล้ว งบประมาณ 200,000  
                     กว่าบาท และผมได้ลงพ้ืนที่ รับทราบปัญหา และจะหารือผู้อำนวยการกองช่างเพ่ือแก้ไข 
                     เรื่ อ งที่ ส าม  ซอยบ้ านน ายอนุ ชิ ต   จะ ได้ ป ระสานงานกองช่ าง เพ่ื อห าแนวทางแก้ ไข 
                     ปัญหาต่อไป  ในส่วนของปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ตามที่ท่านณรงค์ เชื้อเย็น ได้แจ้ง 
                     ปัญหาของร้านเจเค เรื่องการจอดรถกีดขวางการจราจร และส่งเสียงดังในเวลากลางคืน  
                     จะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าไปตรวจสอบแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป และเห็นด้วยกับ 
                     ท่านณรงค์  เชื้อเย็น เรื่องรถบรรทุก หิน ดิน ทราย ต้องมีผ้าใบคลุมหลังรถ และรถเกี่ยวข้าว รถไถ  
                     นำดิน โคลน ติดล้อรถขึ้นมาบนถนน สร้างความสกปรก เป็นปัญหาที่มีมาตลอด ผมจะกำชับและ             
                     ตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ หากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พบเห็นปัญหาเหล่านี้ขอให้รีบแจ้ง 
                     เทศบาล เพ่ือจะได้ส่งทีมงานเข้าไปแจ้งเจ้าของรถบรรทุก หรือเจ้าของรถไถ รถเกี่ยวข้าว ให้รีบทำ 
                     ความสะอาด เพื่อไมใ่ห้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ขอชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบ 
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ประธานสภา     เชิญนายณรงค์  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค์  เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณผู้บริหาร   
ที่จัดการปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อขยะบ้านหนองเต่า เทศบาลเป็นเจ้าของเรื่องทำให้เกิดปัญหา 
เนื่องจากเทศบาลให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ และนำขยะเป็นพิษ ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ยาฆ่า
แมลง ไปทิ้งไว้ที่บ่อขยะ  แต่ปัจจุบันเทศบาลได้เข้าไปจัดการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ     
มา ณ ทีน่ี้ด้วย และอีกหนึ่งเรื่องคือ เทศบาลทำราวกันตก ป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณสามแยกร้านวีอาร์ 
แต่รถบรรทุกเฉี่ยวชนบริเวณราวกันตก ชำรุดเสียหาย ขอให้เทศบาลดำเนินการซ่อมแซม และขอ
เปลี่ยนรูปแบบราวกันตก จากตัว L เป็นราวกันตกรูปตัวโค้งแบบเดียวกับบริเวณสามแยกบ้าน             
หนองหนาม ถนนประชารัฐพัฒโน เนื่องจากตัว L เป็นเหลี่ยมเกรงผู้สัญจรจะได้รับอันตราย และขอ
สอบถามการประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน 
เทศบาลมีแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซนี เพ่ิมมากข้ึนอยา่งไร 

ประธานสภา     เชิญท่านปลดัเทศบาล ครับ 

นายธีระศักดิ ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล  
ปลัดเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตามที่ท่านณรงค์   
                    เชื้อเย็น แจ้งราวกันตก ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณสามแยกร้านวีอาร์ ชำรุดเสียหาย บริเวณนั้นเป็นพ้ืนที ่                                 
                    ของกรมทางหลวงชนบท แต่เทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนใน                                            

 เบื้องต้น หากมีอุบัติเหตุ ประชาชนได้รับอันตราย หรือเสียชีวิตจากสิ่งที่เทศบาลได้ดำเนินการไว้    
เกรงจะมีปัญหาตามมาภายหลัง ดังนั้นในส่วนนี้ เทศบาลจะประสานงานกรมทางหลวงชนบท
ดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในฐานะของผู้นำท้องที่ 
ผู้นำท้องถิน่ ผู้นำชุมชน อสม. รวมทั้งท่านสมาชิกสภาเทศบาล ต้องช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชน ฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน และลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งเทศบาลจะได้  
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ประธานสภา     เชิญนายถนอม  ญาณะโรจน ์

สท.ถนอม เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายถนอม ญาณะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามมาตรการ
ในการควบคุมโรคโควิด – 19 และการรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด – 19 ขอให้                     
ท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เพราะเป็นเจ้าของเรื่องโดยตรง 

ประธานสภา     เชิญเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นางธิดาพร เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายฯ กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับรพ.สต.ป่าซางน้อย ผู้นำชุมชน อสม.ในพ้ืนที ่และเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมือง  
                     ลำพูน รณรงค์เคาะประตูบ้าน ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19  ได้ที่รพ.สต. ใกล้บ้าน 
                     หรือแจ้งผ่านอสม.ในหมูบ่้านค่ะ 

ประธานสภา     เชิญท่านปลดัเทศบาล ครับ 
 
นายธีระศักดิ ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก  
ปลัดเทศบาล สถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 กลุ่มผู้กักตัว ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยประสานงานสภากาชาด   
                     มอบถุงยังชีพ 
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สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่.......................................................   
  

      (ลงชื่อ)....................................... 
                               (นายประดิษฐ์    เมืองลือ) 
                ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


