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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2564 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 
วันศุกร์ ท่ี 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑3.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
…………………………………………………………………………………… 

1. นายโปรด  ล าดวล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายมานพ  หนูเล็ก   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นาย ธนกร      แตงโต   สมาชิกสภาเทศบาล  
4.  นางสุฑาวรรณ     เพิกเฉย   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสมชาย     สุขศิริ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางสมใจ     เรือนงาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายณรงค์     สุวรรณประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายช านาญ     เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายชูชาติ     อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล       
10. นายชวลิต     ฟักทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางสาวกฤษณา     ล าดวน   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอุกิจ      อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสุชาติ  บัวงาม   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายวัฒนา  เชียงทอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายส าเนาว์  เอกสาร   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายพยอม  ผ่ึงผาย   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายไววิทย์  บุญรอด   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นางจันทร  ปานธรรม  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9.  นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายโปรด ล าดวล 
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุม  
นายโปรด  ล าดวล   บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหนองขาวมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2564 ประจ าปี พ.ศ.   
๒๕64 ณ บัดนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายโปรด  ล าดวล   ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล      
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
คร้ังแรก ประจ าปี 2564 วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64  

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล   ประชุม    
 

นายสุชาติ บัวงาม   เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ี เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล เนื่องจากรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี 2564 
วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64 คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมยังมิได้พิจารณา จึงขอเล่ือนการรับรองรายงานการประชุม
เป็นครั้งต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ เร่ือง แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  
ก่อนเข้ารับหน้าที่ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ทศ 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
ประธานสภาเทศบาล   ช้ีแจงข้อระเบียบกฎมาย     
นายสุชาติ บัวงาม   เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ี เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติในมาตรา ๔๘ ทศ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน    
มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี  ให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุม สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการ ลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือ
สภาเทศบาลถกูยุบตาม มาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีส าคัญและจ าเป็น
เร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของ
ราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อน
เท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีมีการเลือกประธานสภาเทศบาล การประชุมเพื่อแถลง 
นโยบายของ นายก เทศมนตรี ให้กระท า โดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้ 
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สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมด้วย หากนายกเทศมนตรี  
ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าส่ังทาง
ปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอ งมาใ ช้บั ง คับโดยอนุ โลม   ในกรณี เ ช่นนี้ ใ ห้ ถื อว่ า
น าย ก เ ทศมน ตรี ไ ด้ แถ ลง น โย บาย ต่ อสภา เทศบ าลแ ล้ ว               
ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดย เปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลด้วย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๑๐       
การแถลงนโยบาย ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบาย
ต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภา
ท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้
มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป 

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมี สิทธิจะซักถามและ
อภิปรายท้ังในทางสนับสนุน และคัดค้านในเรื่องความเหมาะสม
ของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ส าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิก 
สภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ 
ท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ใด 

ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นท่ีมีสิทธิจะอภิปรายตอบ
ข้อซักถาม หรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อความสะดวก 
ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีซักถาม หรือคัดค้าน  
ทีละคนเป็นล าดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้  

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากท่ีก าหนดไว้ใน
หมวดนี้แล้ว ให้น าความในหมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๕ การอภิปราย ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
ประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้น  
พ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้  
ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับ  
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ประธานสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปร
ญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละ
หนึ่งคน 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงนโยบายต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา เชียงทอง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่านสมาชิกสภา
นายกเทศมนตรี    เทศบาลต าบลหนองขาว 

ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว โดยคณะกรรมการ      
การเลือกต้ังประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ ท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 
2564 และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขาว ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผม นายวัฒนา 
เชียงทอง เป็นผู้บริหารงานเทศบาลต าบลหนองขาว  ในต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการ
เล ือ ก ตั ้ง ส มาช ิก สภา เทศบาลแ ละ นายกเทศมนตรีต าบล     
หนองขาวครบตามจ านวนแล้ว ตามมติในการประชุม เมื่อวันท่ี  
25  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม  ( ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า
รับหน้าท่ีให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 
ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ท่ีประกาศผลการเ ลือก ต้ัง
นายกเทศมนตรี และในวันนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่ อให้นายกเทศมนตรีต าบล     
หนองขาวได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว นั้น   

กระผม นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบล  
หนองขาว ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว      
ให้ทราบว่า กระผมได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขาวส าหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับต้ังแต่บัดนี้
เป็นต้นไป เพื่อด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบล
หนองขาวภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยยึดถือ
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐ ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) นโยบาย     
Thailand ๔.๐ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการ
บริหาร และพัฒนาท่ีสอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นท่ี รวมท้ังความ
ต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้น การสานต่อภารกิจท่ีได้
ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของ
ชุมชน มีปัญหาท่ีรอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย ดังนั้น ในช่วง
ระยะเวลา ๔ ปีต่อจากนี้ กระผมและผู้ช่วยผู้บริหารจึงได้ก าหนด
แนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เทศบาลต าบล            
หนอ งข าว เป็ น เมื อ ง แห่ ง ค ว าม สุข ส า หรั บก า รอ ยู่ อ า ศั ย                
มีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี  มีแหล่งการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดีงาม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเข้มแข็ง  
และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
การบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองขาว สามารถบรรลุส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีได้กล่าวข้างต้น ตามวิสัยทัศน์ “ หนองขาว
บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษา
เด่น เน้นสิ่งแวดล้อม พร้อมวัฒนธรรม น้อมน าความพอเพียง ”  

ดังนั้น  ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองขาว   
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และบรรลุเป้าหมาย กระผมและผู้ช่วย
ผู้บริหารจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ 10 ด้าน คือ 
๑. นโยบายเร่งด่วน 

1.1 ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่     การ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.2 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสา
ธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
( COVID-19 )  ในสถานการณ์ปัจจุบัน  

1.3 สร้ างความเข้มแข็ งของ ชุมชนตามขนาดของ
ประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2. นโยบายด้านการบริการประชาชน 
2.1  ให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

ด้วยความเสมอภาค และเกิดความพึงพอใจ 
2.2 ให้พัฒนาเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ไข

ปัญหาได้อย่างแท้จริง   
2.3 พัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว ชัดเจน ท่ัวถึง เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้ 
ประชาชนทราบ เสียงตามสายหรือช่องทางอื่นๆ เช่น วิทยุ  เคเบิ้ล
ทีวี และอินเตอร์เน็ต 
3.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ท่ัวถึงได้มาตรฐาน เช่น แสงสว่าง 
ไฟฟ้า ประปา ถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

3.2 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ าให้ได้
มาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างถาวร  ไม่ให้เกิดปัญหาเช่น
ปัจจุบัน พร้อมท้ังอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

      4.  นโยบายด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
4.1 ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังด้านการ

สาธารณสุข  โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย 
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชน และ
โรงเรียนอย่างท่ัวถึง  

4.2 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการ
ระบาดของโรคติดต่อ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน ใน
การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )   

4.3 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง  
ส่ง เสริมและพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขในเทศบาลเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

4.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านงานป้องกันระงับ
โรคติดต่อความปลอดภัยเรื่องอาหาร ให้มีความสะอาดปลอดภัยแก่
ร้านค้าและผู้ประกอบการ 

4.5  จัดระบบการรักษาความสะอาด ถนน  รางระบาย
น้ าในเขตเทศบาลรวมถึงล าคลองให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย 

4.6 เพิ่มการจัดการส่ิงแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ เพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวในชุมชนเพื่อภูมิทัศน์ท่ีดีและการออกก าลังกาย 
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5.  นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
5.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลในสังกัด

เทศบาลให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุด
เหมาะสมตามวัย 

5.2 ส่งเสริมการขยายการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
พื้นท่ี และพัฒนาให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

5.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยพัฒนาศูนย์
การศึกษาเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน ตลอดจนให้มีการจัดการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ 

5.4 จัดให้มีการน าเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมาใช้บริการ
ประชาชน เช่น ก าหนดจุดติดต้ังระบบสัญญาณ Wifi เพื่อเปิดโลก
กว้างแห่งการเรียนรู้ ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล 

5.5 ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬาของประชาชน 
เยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  ความสามัคคี  เกิดการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เช่น การเพิ่มลานกีฬาในร่ม และกลางแจ้ง จัดให้มี
การแข่งขันกีฬา ฝึกอบรมการเล่นกีฬา รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุน
ชมรมกีฬา ศูนย์การออกก าลังกายต่าง ๆ 
6.  นโยบายด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

6.1 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ จัดกิจกรรมเพื่อประโยชนแก่สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และประชาชนท่ัวไป 

6 . 2 จั ด ใ ห้ มี ส วั ส ดิ ก า ร ต่ า ง ๆ  ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ 
รักษาพยาบาล ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง  และน าความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ภูมิปัญญา มาเผยแพร่ สืบต่อ         
แก่ลูกหลานได้เรียนรู้ 

      6.3 ดูแลส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี กลุ่ม 
อาชีพ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา 
7.  นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

7.1 จัดท าโครงการปลอดภัย เช่น ปรับปรุง ขยายในการ
ติดต้ังกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นท่ี 

7.2 ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซื้อ
รถดับเพลิงและเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย  ฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากรของงานป้องกัน พร้อมท้ังอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
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      7.3 จัดให้มีศูนย์แจ้งภัยทีมกู้ชีพ ศูนย์อปพร.เพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนได้ทันตลอดเวลา 

7.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความปลอดภัย 
ระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน  เครื่องดับเพลิง ท่อดับเพลิงให้ควบคุม
พื้นท่ี  อบรมให้ความรู้และป้องกันแก่ประชาชน 
8.  นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

8.1 ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดแผนพัฒนา    ท า
แผนพัฒนาเทศบาล มีการประชาคมแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

8.2 ส่งเสริมความเข้มแข็ง ให้ความรู้ สนับสนุนให้ชุมชนมี
บทบาทในเรื่องการเมืองและการปกครอง เพื่อความเข้าใจใน
กิจกรรมของเทศบาล 

8.3 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในเทศบาล ให้มี
ความรู้ความสามารถรู้หน้าท่ี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตน เพื่อบริการประชาชน อุทิศตน ให้เป็นข้าราชการท่ีดี สร้าง
ความอบอุ่นกับองค์กร  ให้เกิดความสามัคคี และมีส่วนร่วมกับ
องค์กร 
9.  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ 

9.1 ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพ พัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันประกอบอาชีพของประชาชน 

9.2 พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ ผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่น ขยายตลาด ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ชมรมการท่องเท่ียวหมู่บ้าน ตลาดโต้รุ่ง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 
10.  นโยบายด้านการท่องเที่ยวการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

10.1 ปรับปรุงโบราณสถาน จุดท่องเท่ียวในชุมชน 
ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปหัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี      
ของชุมชน 

10.2 ส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเท่ียว ให้ประชาชนท่ัวไปรู้จักหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
บ้านหนองขาวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

นโยบายท้ัง  10  ด้าน  ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะประสบ
ความส าเร็จบรรลุผลส าเร็จดังท่ีกระผมได้ต้ังเป้าหมายไว้ ก็โดย
อาศัยองค์ประกอบท่ีส าคัญอีก ๒ ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐานของ
การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับส่วนราชการใน
สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว ประกอบด้วย 

 
 

/ 1. การเสริมสร้าง… 
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1. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว ได้

ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและการปกครองท้องถิ่น  โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็น
ความส าคัญของการใช้สิทธิในการเลือกต้ังทุกระดับ และการมีส่วน
ร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/
โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของผู้น าชุมชน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
2.  การบริหารจัดการที่ดี 
 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถด าเนินงานตาม
นโยบายและจัดบริการสาธารณะตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ท่ัวถึง โปร่งใส 
คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล
หนองขาว  เว็บไซต์จังหวัด และเว็บไซต์เทศบาลต าบลหนองขาว  
มีการเช่ือมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร  และการร้องเรียน      
ร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ ข้อมูลแผนท่ีภาษี เพื่อ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้   ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูล
ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และข้อมูลด้านความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยก าหนดนโยบาย/
แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่าง
ชัดเจน เพื่อปรับเป ล่ียนหน่วยงานให้ ทันสมัยตามนโยบาย 
Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการ
พัฒนาองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
รวมท้ัง การสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมือง
และข้าราชการประจ า    
 ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลท่ี
เคารพทุกท่าน  การบริหารงานตามนโยบายท่ีกระผมได้แถลงมา
ดังกล่าว  จะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ 
 
 

/ จากพี่น้อง… 
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จากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลหนองขาวทุกท่าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลหนองขาวทุกท่าน  กระผมหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งจากนี้
ต่อไปเรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อถือ
ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก  ตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อ
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว  ให้มี คว าม เจริญก้ า วหน้ า           
เป็นเทศบาลน่าอยู่ มุ่งสู่ความยั่งยืนสืบไป ขอขอบคุณ 

นายโปรด  ล าดวล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมรับทราบการแถลงนโยบายของ นายวัฒนา 

เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ท่ีได้เสนอไว้ ณ ท่ี
ประชุมแห่งนี้แล้ว 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ  
นายโปรด  ล าดวล ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายชวลิต  ฟักทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวที่เคารพ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล   ชวลิต ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เขตเลือกต้ัง 

ท่ี 2 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเรื่องการช ารุดของระบบ
เสียงตามสาย ขอให้ท าการตรวจสอบและแก้ไข 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายส าเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
นายส าเนาว์ เอกสาร    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวที่เคารพ ผมนาย      
รองนายกเทศมนตรี   ส าเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว คณะผู้บริหาร 

ทราบเรื่องปัญหาต่างๆ ท้ังเรื่องของระบบเสียงตามสาย ระบบ
ไฟฟ้า การช ารุดของถนนสายต่างๆ สาเหตุของปัญหาระบบเสียง
ตามสายมักมาจากระยะเวลาการใช้งานท่ีนานมาเป็น 10 ปี มีการ
เพิ่มจุดกระจายเสียงเพิ่มขึ้น และระบบสายส่งท่ีมักโดนหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีดูแลระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบWIFI ท าให้เกิดการ
ช ารุดเสียหาย ทางคณะผู้บริหารจึงได้หารือและมีนโยบายท่ีจะวาง
ระบบใหม่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจะน าเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวในการประชุมครั้งต่อๆ ไป และทราบว่า
ระบบการแก้ไขปัญหาท่ีได้รับร้องเรียนจากประชาชนมีความล่าช้า 
ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องขั้นตอนการร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้น 

นายณรงค์  สุวรรณประดิษฐ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายณรงค์  สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
 
 

/ เขตเลือกตั้ง... 
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เขตเลือกต้ังท่ี 1 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนซอยบ้านนาย
สงกรานต์ เอกฉันท์ หมู่ท่ี 1 ว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ าท่ีท่วม
ขังในฤดูฝน เนื่องจากไม่มีรางระบายน้ า 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
นายวัฒนา  เชียงทอง    เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเ คารพ
นายกเทศมนตรี    ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ปัญหา 

ต่างๆ เกิดขึ้นมาช้านานทางคณะผู้บริหารและท่านเลขานุการสภา
เทศบาลในฐานะปลัดเทศบาลจะน าเรื่องนี้หารือเพื่อแก้ปัญหา
ให้กับประชาชน และขอฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
หนองขาวทุกท่านในเรื่องการอยู่ เวรเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนซึ่งจะเริ่มต้ังแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้  

นายอุกิจ  อุทัยทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล   นายอุกิจ อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เขตเลือกต้ัง 

ท่ี 2 ขอเสนอให้เพิ่มจ านวนถังขยะ เนื่องจากไม่เพียงพอ  
นายวัฒนา  เชียงทอง    เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ
นายกเทศมนตรี    ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ตอนนี้ 

ปัญหาของการจัดเก็บขยะคือจ านวนพนักงานประจ ารถขยะไม่
เพียงพอ พนักงานจึงต้องปฏิบัติงานท้ัง 7 วัน ไม่มีวันหยุด จึงมี
นโยบายจัดหาพนักงานประข ารถขยะเพิ่ม 1 ต าแหน่ง  เพื่อให้
พนักงานได้มีวันหยุด 
 และคณะผู้บริหารก าลังมีนโยบายเทศบาลต าบลหนองขาว
ปลอดถังขยะ หรือมีถังขยะให้น้อยท่ีสุด ซึ่งปัญหาคือประชาชนไม่
ต้องการให้ต้ังถังขยะต้ังไว้หน้าบ้านของตนเนื่องจากมีกล่ินเน่าเหม็น  
ไม่สวยงาม และอยากให้มีการรณรงค์ในเรื่องของการรีไซเคิล การ
คัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ ตลอดจนเป็นการลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

นายณรงค์  สุวรรณประดิษฐ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล   นายณรงค์  สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

ขอให้ส ารวจและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะดับซึ่งมีหลายจุด 
นายวัฒนา  เชียงทอง    เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ
นายกเทศมนตรี    ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จะแจ้ง 

เจ้าหน้าหน้าท่ีให้รีบด าเนินการแก้ไข  
นายโปรด  ล าดวล ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
เลิกประชุมเวลา 13.57 นาฬิกา 
   

 

/ ( ลงช่ือ )… 
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( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  
       ( นายสุชาติ  บัวงาม )   

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2564 ประจ าปี 2564
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน.....................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.๒๕64 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                ( นางสมใจ  เรือนงาม ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
              ( นางสาวกฤษณา  ล าดวล ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการ  
                ( นางสุฑาวรรณ  เพิกเฉย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.....................................สมัยท่ี....................ครั้งท่ี.............../๒๕64  
เมื่อวัน...........................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

( ลงช่ือ )..................................................................... 
                   ( นายโปรด  ล าดวล ) 

                ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 
 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2564 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 



13 
 

 

 

 

 


