
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ 
******************** 

ผูเขาประชุม 

๑. นายนาวิน แมนศรนรา  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๒. นายเสริง จินดาพันธ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๓. นางสาวชยุดาพร พาเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๔. นางมณี ศรีประสิทธ์ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๕. นายวิมล กลาวาจา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๖. นายสมจิตร พะภาตะนันท  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นายสมนึก นิจพลกรัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๘. นายแสวง ชูไทย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๙. นายหนูแดง ยั่งยืน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๑. นายอาทิตย พิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

ผูไมมาประชุม    ไมม ี
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวงเดือน ศิรวิงศ   นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๒. นายสรพงศ คำชำนิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๓. นายวิรตัน ทวยมีฤทธิ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๔. นายบุญนำ การกรณ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลกงรถ 

๕. นายชวน ตุมนาค   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๖. นางกณิศา จันทรงาม   รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นางสาวสมสวน แขพิมาย  ผูอำนวยการกองคลัง 

๘. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 

๙. นายนฤบล มณเีนตร   ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๐. นายประสิทธ์ิ ทศดร   ผูอำนวยการกองชาง 

๑๑. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง  หัวหนาสำนักปลัด 

๑๒. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา  นักบริหารงานการเกษตร 

๑๓. นางกาญจนา ศรปีระสิทธ์ิ  นักทรัพยากรบุคคล 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

นายอำนวย โคตรชมภู เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  
เขาหองประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ มาประชุม ๑๒ คน และผูเขารวมประชุม ๑๓ คน โดยมีนายนาวิน 
แมนศรนรา ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     

- ไมมี   -  
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
     

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
ประธานสภาฯ         ครั้งแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก 
จนถึงหนาสุดทาย 
- มีสมาชิกสภาฯทานใดขอแกไขหรือเพิ่มเติมขอความหรือไม  
- หากไมมีทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเตมิ ผมขอมติท่ีประชุม 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลกงรถ ครั้งแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
     

นายนาวิน แมนศรนรา  - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ          
 

นายอำนวย โคตรชมภู  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓) มาตรา
เลขานุการสภาฯ   ๔๘ ทศ กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรยีกประชุม 

สภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  โดยไมมีการ
ลงมติทั้งน้ีภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
- การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทำโดยเปดเผย โดย
นายกเทศมนตรีตองจัดทำนโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนที่มาประชุมดวย   
- ใหนายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลง 
ไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป  
- คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให 
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สำนักงานเทศบาลดวย 
 
 

/นายนาวิน... 
 



๓ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของเกี่ยวกับการแถลง 
ประธานสภาฯ          นโยบายของนายกเทศมนตร ีใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบ 

เปนที่เรียบรอยแลว ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล
แหงนี้ เชิญครับ 

  

นางวงเดือน ศิริวงศ  เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูทรงเกียรติทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ - ตามที่เทศบาลตำบลกงรถไดจัดใหมีการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก

สภาทองถิ่น ขึ้นเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และรับรองผลการเลือกตั้ง 
เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ขาพเจานางวงเดือน ศิริวงศ ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตำแหนงนายกเทศมนตรี หมายเลขผูสมัครเลขที่ ๑ ไดรับความไววางใจจาก
ประชาชนในเทศบาลตำบลกงรถใหเขามาเปนผูบริหารเทศบาลตำบลกงรถ 
ขาพเจาจะทำหนาท่ีบริหารงานภายใตกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ภายใตกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางเครงครัด  ด่ังวิสัยทัศนการพัฒนาตำบล
ที่วา “กงรถเปนศรี ประเพณีงามสงา หนองสองหองงามตา กีฬาการศึกษากาว
ไกล หลายหลายลำน้ำนำพาสรางสรรค ยึดม่ันเศรษฐกิจพอเพียง” ในการนี้
ขาพเจา ขออนุญาตสภาเทศบาลตำบลกงรถแนะนำทีมงานบริหารที่จะเขามา
ชวยเหลืองานดังนี้ 

    ๑. นายสรพงศ คำชำนิ  รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
    ๒. นายวิรตัน  ทวยมีฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
    ๓. นายบุญนำ  การกรณ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
    ๔. นายชวน  ตุมนาค  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

- ขาพเจาและคณะบริหารไดกำหนดนโยบายการบริหารงานและไดเสนอให

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกงรถไดรับรูรับทราบอยางครอบคลุมและทั่วถึง

ครบท้ัง ๙ หมูบาน และเชื่อมั่นวาจะสามารถดำเนินการตามนโยบายใหสำเร็จได

ในชวงท่ีดำรงตำแหนงฝายบริหารโดยเริ่มตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาท่ีครบวาระ 

๔ ป เพื่อใหการบริหารของเทศบาลตำบลกงรถเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุตามภารกิจ ขาพเจาและคณะบริหารจึงไดกำหนดนโยบายบริหารงานให

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลกงรถ มี

จำนวน ๗ ดาน ดังตอไปนี้ 

๑. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 

๑.๑ พัฒนาเทศบาลตำบลกงรถ ใหเปนหนวยงานที่ยึดหลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี มีมาตรฐาน สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ใหแกสมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางและพนักงานจาง เพ่ือเปนการพัฒนา

ศักยภาพและระดับความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลเหลานี้ 

 

 

/ถือเปน... 
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ถือเปนทรัพยากรบุคคลท่ีเปนกำลังสำคัญของเทศบาลตำบลกงรถอีกทั้งจะพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติใหมีความ
รวดเร็วสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางตรงเปาหมาย 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและชุมชนใหมากที่สุด 

๑.๒ สงเสริมสนับสนุนชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหาร
และการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
พัฒนาการทำงานฝายนิติบัญญัติไดแก สภาเทศบาลตำบลกงรถ สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลกงรถ ประชาธิปไตยในระดับชุมชน 

๑.๓ สงเสริมและสรางความเขมแข็งในชุมชน สนับสนุนใหมีกิจกรรม

และโครงการตาง ๆ รวมกันระหวางคณะกรรมการชุมชน สงเสริมและสนับสนุน

ใหมี การสรางเครือข ายต าง ๆ ในชุมชน เพื่ อสนับสนุนการทำงานของ

คณะกรรมการชุมชน ไมวาจะเปนการสรางเครือขาย  การเฝาระวังเก่ียวกับยา

เสพติดที่เปนโทษกับเยาวชนและประชาชน รวมถึงการสรางเครือขายดานอื่นๆ 

โดยสนับสนุนใหมีการทำงานรวมกับเทศบาลตำบลกงรถ ภาครัฐ สวนราชการท่ี

เกี่ยวของ ภาคเอกชน เปดโอกาสใหมีการทำงาน เชน การตรวจสอบการ

ดำเนินงาน และการบริหารของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุก

สวนตามโครงสรางการทำงานของพนักงานเทศบาล และสงเสริมพัฒนาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยและตอบสนองตอการใหบริการ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๒.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาทางการศึกษา บริหารจัดการทาง

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลกงรถ สงเสริมใหเด็กๆลูกหลานท่ีเขามาเรียน

มีความพรอมทางดานอารมณ  มีความพรอมทางดานวิชาการและเมื่อจบ

การศึกษาแลวสามารถศึกษาในระดับตอไปอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุน

งบประมาณทางการศึกษา ทางการกีฬา การเรียนรูนอกสถานที่ และสนับสนุน

วัสดุ สื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง รวมถึงอาหารเสริม เชน นม และอาหาร

กลางวันใหเพียงพอกับโรงเรียนและศูนยเด็กเล็กที่อยูในเขตเทศบาลตำบลกงรถ 

๒.๒ สนับสนุนสงเสริม อนุรักษดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ตามทองถิ่น ภูมิใจในความเปนคนไทย มีงานรัฐพิธี วันประเพณีตางๆ เชน 

ประเพณีวันสงกรานต  และการรดน้ำดำหัวผูสูงอายุประจำป งานทอดเทียน

พรรษาวัดในเขตเทศบาลตำบลกงรถทั้งหมด ๕ วัด  

๒.๓ สนบัสนุนการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี เพื่อแสดงถึง

พลังแหงความสามัคคีในชุมชนและนอกชุมชนและกอใหเกิดมิตรภาพอันดีงามขึ้น

ระหวางชุมชน ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกงรถ 

 

๓. นโยบาย... 



๕ 
 

   ๓. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๓.๑ ปรับปรุงระบบ โครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง เชน 

ถนน แหลงน้ำ ไฟฟาสาธารณะ  
๓.๒ กำหนดมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งท่ีผาน

มาเคยไดเกิดปญญาไฟไหมและกอใหเกิดความเสียหายใหกับพี่นองประชาชน 
ทั้งนี้เทศบาลตำบลกงรถไดจัดเตรียมรถน้ำพรอมพนักงานขับรถดับเพลิงไวคอย
ชวยเหลือพี่นองประชาชนใหทันตอเหตุการณ 

๓.๓ ใหมีแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคอยางพอเพียงและมีสถานีสูบ
น้ำดวยพลังไฟฟาเพื่อการเกษตร ๒ สถานี คือ 

     ๑. สถานีสูบน้ำหัวทำนบ จำกัด อาศยัการสูบน้ำจากลำน้ำมาศ 
สงผานคลองดาดคอนกรีตเขาไปยังไรนาพ่ีนองประชาชน ๗ หมูบาน  

๒. สถานีหนองบัวรองหินโคน จำกัด อาศัยการสูบน้ำจากลำน้ำ 
มาศสงผานคลองดาดคอนกรีตเขาไปยังไรนาพี่นองประชาชน และยังไดสนับสนุน
งบประมาณในการซอมแซมจัดซื้อวัสดุอุปกรณใหกับทั้งสองสถานี 

    ๔. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔.๑ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย การเสียสละในการรวม

คิดรวมทำกิจกรรมชุมชนทุกชุมชนและสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทใน
ชุมชน 

๔.๒ สงเสรมิการจัดทำแผนพัฒนาใหเปนมาตรฐานตอเนื่องใหประชาชน
มีสวนรวมคิดรวมทำแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ือแกไขปญหาตรง
ประเด็น สรางชุมชนใหนาอยู เปนการเพ่ิมความสามัคคสีมานฉันทในชุมชน 

    ๕. นโยบายดานสาธารณสุข 
๕.๑ สงเสริมการดำเนินกิจกรรมดานสุขภาพของประชาชน และบริการ

สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เนนการปองกันโรคติดตอที่รายแรงและการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพและอาสาสมัคร 
(อสม.) เขามารวมกิจกรรมโครงการคัดกรองอาการเจ็บปวยของประชาชน
เบื้องตน โดยเทศบาลตำบลกงรถ มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานใน
การดูแลสุขภาพของประชาชนอยางทั่วถึง ครอบคลุมทุกวัย อีกท้ังคอยควบคุม
ปองกันการระบาดของโรคติดตอและไมติดตอที่เปนอันตรายตอประชาชนและ
ชมชน เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 

    ๖. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๖.๑ รณรงคสรางจิตสำนึกใหกับประชาชนทางดานบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม สงเสริมใหมีการจัดการขยะที่มีพิษหรือขยะที่

สามารถนำกลับมาใชไดใหม 

๖.๒ สงเสริมใหประชาชนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธีรูคุณคาของ

พ ลั ง ง าน  ส ร า งจิ ต ส ำนึ ก ท่ี ดี กั บ ชุ ม ช น ให ต ร ะห นั ก ถึ ง ก า รอ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทำโครงการปลูกปาและสงเสริมใหประชาชนรูจัก 

/วิธีการ... 



๖ 
 

วิธีการชวยประหยัดพลังงานและใชประโยชนจากพลังงานใหคุมคามากที่สุด

รวมท้ังขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงไปสูการ

ลดภาวะโลกรอน 

๖.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตำบลกงรถใหมีความรมรื่นและมีที่

พักผอนใจสำหรับประชาชนที่เขามาติดตอราชการและปรับปรุงภูมิทัศนในเขตที่

สาธารณะ เชน ปรับเกรด คันค ูสระน้ำหนองสองหอง ใหเปนถนนเพื่อสะดวกใน

การสัญจรทางเกษตร 

๗. นโยบายดานเศรษฐกจิ 

๗.๑ สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับสภาวะทองถิ่นในปจจุบัน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเลี้ยงสัตว การปลูกพืชและอำนวย

สงเสริมใหมีการจัดตลาดนัดเพ่ือแลกเปลี่ยนสินคาทางการเกษตร ท้ังพืชและสัตว 

เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในชุมชนและนอกชุมชน 

๗.๒ สงเสริมใหประชาชนอยูในทองถิ่นของตนเอง สนับสนุนใหมีการ

รวมกลุมของประชาชนในชุมชนเพ่ือสรางอาชีพ และรายไดใหกับตนเองและ

ชุมชน อีกทั้งยังเปนการสรางความอบอุนและสรางรั้วเพ่ือปองกันภัยใหกับ

ครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 

- ตามนโยบายที่ขาพเจาไดแถลงตอสภาในวันนี้จะสามารถดำเนินการใหครบถวน

สมบูรณไดในระยะเวลา ๔ ป ซึ่งพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกงรถจะมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรูรักสามัคคี มีอนาคตที่ดี เปนการพัฒนาที่ย่ังยืนมีความ

มั่งคั่ง ยึดมั่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขาพเจาขอใหคำยืนยันและใหความ

มั่นใจกับสภาอันทรงเกียรติแหงนี้วาขาพเจาจะบริหารราชการใหโปรงใส มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนชาวเทศบาลตำบล

กงรถ และสามารถตรวจสอบได 

   - ขอบคณุคะ  
นายนาวิน แมนศรนรา  - เชิญทานเลขานุการไดชี้แจงขอระเบียบที่เก่ียวของตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ        กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เก่ียวกับการแถลงนโยบายของผูบริหารตอสภาทองถิ่น  เชิญครับ 
นายอำนวย โคตรชมภู  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๑๐ การแถลง 

ขอ ๑๒๓ เมื่อผูบริหารทองถ่ินขอแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นตามกฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภาทองถิ่นเปนเรื่องดวน เมื่อผูบริหารไดแถลงนโยบาย
ตอสภาทองถิ่นแลว ใหประธานสภาทองถิ่นดำเนินการใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ซักถามและอภิปรายเปนประเด็น ๆ ไป 
 

/นายนาวิน... 



๗ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอขอซักถามหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญไดเลยครับ 
ประธานสภาฯ         - ถาไมมตีอไปจะเปนการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๔   

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 
 ๔.๑ เรื่องคดัเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

(สำนักปลัด) (จำนวน ๓ ทาน) 
นายนาวิน แมนศรนรา  - เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ        จำนวน ๓ ทาน ขอเชิญเจาหนาที่ผูเก่ียวของชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของ ใหแก

สมาชิกสภาฯแหงนี้ไดรับทราบ 
 

นางวิมลรัตน วิลัยกลาง  เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
หัวหนาสำนักปลัด  ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอำนาจ
หนาที่ ดังนี้ 

๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 
๒. รวมจัดทำรางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ 

การแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทำรางแผนพัฒนา 
๓. พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดำเนินงาน 
๔. ใหความเห็นชอบรางขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน

ตามขอ ๑๙ (๒) 
๕. พิจารณาให ขอคิดเห็น เก่ียวกับการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
๖. แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือชวย

ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  ตอไปขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อผูสมควรไดรับคัดเลือกเปน 
ประธานสภาฯเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ทาน เชิญครบั 
 

นายแสวง ชูไทย   เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  เทศบาลทุกทาน กระผม นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ  

นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ๑. นายเสริง จินดาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง     

 ๒. นายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑  ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเตมิ เชิญครับ 
 

นายวิมล กลาวาจา  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  เทศบาลทุกทาน กระผม นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ  

นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

/นายนาวิน... 



๘ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ๑. นายอำนวย โคตรชมภู สมาชกิสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง     

 ๒. นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒  ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเตมิ เชิญครับ 
 

นายหนูนา มูลยาพอ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  เทศบาลทุกทาน กระผม นายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ  

นายสมนึก นจิพลกรัง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ๑. นายสมจิตร พะภาตะนันท สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง     

 ๒. นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒  ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไมครับ  ถาไมมีกระผมขอมติโดยการ
ยกมือเลยครบั 
 

มติที่ประชุม  ๑. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาฯ 
เขต ๑ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาฯ 
เขต ๑ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
๓. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให นายสมนึก นิจพลกรัง สมาชิก
สภาฯ เขต ๒ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

 

๔.๒ เรื่องคดัเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำป
(สำนักปลัด)(จำนวน ๓ ทาน) 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำป
ประธานสภาฯ         จำนวน ๓ ทาน ขอเชิญเจาหนาที่ผูเก่ียวของชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของ ใหแก 

สมาชิกสภาฯแหงนี้ไดรับทราบ 
 

นางวิมลรัตน วิลัยกลาง  เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
หัวหนาสำนักปลัด  ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย ขอ (๑) 
สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการตามขอ ๒๘ 
ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  ขอ ๒๙ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ดังนี้
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

/(๑) รายงาน... 



๙ 
 

(๑) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  เมื่อสมาชิกสภาไดทราบระเบียบท่ีเกี่ยวของ ตอไปขอใหสมาชิกสภาเทศบาลได
ประธานสภาฯเทศบาล  เสนอชื่อผูสมควรไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจำป จำนวน ๓ ทาน เชิญครบั 
 

นางสาวชยุดาพร พาเรือง เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  เทศบาลทุกทาน ดิฉัน นางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ  

นายอาทิตย พิเศษ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เปนคณะกรรมการประเมินผล 
แผนพัฒนาประจำป  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ๑. นางมณี ศรปีระสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง     

 ๒. นายสมจิตร พะภาตะนันท สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒  ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเตมิ เชิญครับ 
 

นายวิมล กลาวาจา  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  เทศบาลทุกทาน กระผม นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ  

นายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เปนคณะกรรมการประเมินผล 
แผนพัฒนาประจำป  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ๑. นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง     

 ๒. นายอำนวย โคตรชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑  ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเตมิ เชิญครับ 
 

นายอำนวย โคตรชมภู  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  เทศบาลทุกทาน กระผม นายอำนวย โตรชมภู สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ  

นายเสริง จินดาพันธ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เปนคณะกรรมการประเมินผล 
แผนพัฒนาประจำป  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ๑. นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง     

 ๒. นายสมนึก นิจพลกรัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒  ผูรับรอง 
/- ผูรบัรอง... 



๑๐ 
 

 
- ผูรับรองถูกตอง 
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไมครับ  ถาไมมีกระผมขอมติโดย 
การยกมือเลยครับ 
 

มติที่ประชุม  ๑. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหนายอาทิตย พิเศษ สมาชิกสภาฯ 
เขต ๒ เปนคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาประจำป  
๒. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหนายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาฯ 
เขต ๑ เปนคณะกรรมการประเมินผลแผนพฒันาประจำป  
๓. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหนายเสริง จินดาพันธ สมาชิกสภาฯ 
เขต ๑ เปนคณะกรรมการประเมินผลแผนพฒันาประจำป 
 
๔.๓ เรื่องคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ 
(กองสาธารณสุขฯ)(จำนวน ๒ ทาน) 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ
ประธานสภาฯ         จำนวน ๒ ทาน ขอเชิญเจาหนาที่ผูเก่ียวของชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของ ใหแก 

สมาชิกสภาฯแหงนี้ไดรับทราบ 
 

นายนฤบล มณีเนตร  - เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ทุกทาน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ  

คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคตาม

ขอ ๔ 
(๒) รับผิดชอบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงนิ

หรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพใหเปนไปตามที่สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกำหนด 

(๓) ดำเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บาน ในชุมชนหรือหนวยบริการไดอยางท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 

(๔) จัดทำขอมูลและแผนดำเนินงานที่เก่ียวกับปญหาสาธารณสุข กลุมเปาหมาย
และหนวยบรกิารตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

(๕) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจายและเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เม่ือสิ้นปงบประมาณเพ่ือเสนอสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และองคการบริหารสวนตำบลหรือเทศบาลภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 

(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานที่เกี่ยวของไดตาม
ความจำเปน 
 
 

/นายนาวิน... 



๑๑ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เมื่อสมาชิกสภาไดทราบระเบียบท่ีเก่ียวของ  ตอไปขอใหสมาชิกสภาเทศบาลได 
ประธานสภาฯ         เสนอชื่อผูสมควรไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ตำบลกงรถ จำนวน ๒ ทาน  เชิญครับ 
 

นางสาวชยุดาพร พาเรือง เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  เทศบาลทุกทาน ดิฉัน นางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ  

นางมณี ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เปนคณะกรรมการกองทนุ 
หลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ๑. นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง     

 ๒. นายสมจิตร พะภาตะนันท สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒  ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเตมิ เชิญครับ 
 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  เทศบาลทุกทาน ดิฉัน นางมณ ีศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ  

นางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เปนคณะกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอผูรับรอง ๒ ทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ๑. นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง     

 ๒. นายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑  ผูรับรอง 
- ผูรับรองถูกตอง 
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไมครับ  ถาไมมีกระผมขอมติโดย 
การยกมือเลยครับ 
 

มติที่ประชุม  ๑. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหนางมณี ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ 
เขต ๒ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ 
๒. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหนางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิก
สภาฯเขต ๒ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯเทศบาล   

 

นางกณิศา จันทรงาม  - เรยีนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา 
รองปลัดเทศบาลฯ   เทศบาลทุกทาน ดิฉัน นางกณศิา จันทรงาม รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ  

รั กษ าราชการแทน  ปลั ด เทศบ าลตำบ ลกงรถ ใน การประชุ ม เพ่ื อ ให
นายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตำบลกงรถวันนี้ ไดเชิญหัวหนา
สวนราชการมารับทราบการแถลงนโยบายของผูบริหารเพ่ือใหทุกคนไดทราบ 

/แนวทาง... 



๑๒ 
 

แนวทางการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ีมีคณะผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลหลายทานที่เขามารับตำแหนงใหม ดิฉันจึงขออนุญาตแนะนำ
พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่ตาง ๆ ที่อยูในกรอบโครงสราง
ของเทศบาลใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลไดรูจักในเบื้องตน ดังนี้ 
๑. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด รับผิดชอบงานบริหาร

ทั่วไป 
๒. นางสาวสมสวน แขพิมาย ตำแหนง ผูอำนวยการกองคลัง รับผิดชอบ งาน

การเงิน การคลัง 
๓. นายประสิทธิ์ ทศดร ตำแหนงผูอำนวยการกองชาง รับผิดชอบ งานโยธา 
๔. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห ตำแหนง ผูอำนวยการกองการศึกษา รับผิดชอบ

งานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๕. นายนฤบล มณีเนตร ตำแหนง ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

รับผิดชอบ งานดานสาธารณสุข งานสิ่งแวดลอม 
๖. นางสาวสมุนตรา ลับโกษา ตำแหนง นักบริหารงานการเกษตร รับผิดชอบ 

งานสงเสริมการเกษตร งานกิจการสภา 
- ขอขอบคุณคะ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ที่เขารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการประชุม 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น 
 

    ลงชื่อ     สุมนตรา ลับโกษา บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวสุมนตรา ลับโกษา) 
    ตำแหนง นักบรหิารงานการเกษตร 
 

    ลงชื่อ   อำนวย โตรชมภู ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอำนวย โตรชมภู) 
    ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

    ลงชื่อ     วิมล กลาวาจา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวิมล กลาวาจา) 
 

    ลงชื่อ      แสวง ชูไทย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสวง ชูไทย) 
     

     ลงชื่อ  ชยุดาพร พาเรอืง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวชยุดาพร พาเรือง) 
 

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

      ลงชื่อ        นาวิน แมนศรนรา   
       (นายนาวิน แมนศรนรา) 
                         ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 


