
-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2562 
วันพฤหัสบดีที่  30  พฤษภาคม พ.ศ.2562   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

…………………………………………………….. 
ผู้มาประชุม 

1. นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. นายอุกฤษณ์  ผิวงาม   รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน   
3. นางธนันพัชร์   เลิศประเสริฐ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
4. นายดีเนก  สว่างเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
5. นายมานพ  สว่างเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
6. นายอนุชา  นิลวงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
7. นายสุรินทร ์  สามร้อยงาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
8. นายบรรจง  ดาปาน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
9. นายสมศักดิ์  คงทน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
10. นายสวัสดิ ์  ค าดี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
2. นายนราธิป  สุภาราญ  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
3. นายเนียม  อรชร   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
๔. นายนาม  สมัครสยาม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
5. น.ส.ปิยวรรณ  เหล่าทรัพย์เจริญ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
6. นายสมศักดิ์             น้ าเพ็ชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. น.ส.เบญจมาศ ขนบดี   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
8. น.ส.ชลากร  อภิญญาณัฐกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9. น.ส.โชติกา  สว่างเมฆ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10. น.ส.นลิน ี  อัจจิมาจิตร์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ผู้ขาดประชุม 
1. นายประเสริฐ  แทนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
 

  
 

 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อครบ 

แล้วให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม  และเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย    
และเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุม และด าเนินการ 
 ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยวิสามัญ  
 สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที ่25 มีนาคม 2562   
  
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ปรากฏ

ตามเอกสารที่ได้แจกให้แล้วว่าจะแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม่ ขอเชิญ
ครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1              
                                          ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2562 โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง จ านวน 7 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3                     เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
              3.1 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจ าปี 2562 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงเรื่อง  โครงการประชุมประชาคม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท้องถิ่น ประจ าปี 2562    
 
 
 
 
 
 

/นางธนันพัชร์... 
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นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -สวัสดีค่ะ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หนองลาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ 
    ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 
    ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจ าปี 2562 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งทางเทศบาลต าบลหนองลาน จะจัดโครงการจ านวน  
    2 วัน คือในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 ได้แก่หมู่ที่ 1,3,5 และหมู่ท่ี 7 
    เวลา 17.00-21.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์วัดหนองลาน และในวันศุกร์ที่  
    7 มิถุนายน 2562 หมู่ที่ 2,4,6 และหมู่ท่ี 8 เวลา 17.00-21.00 น.  
    ณ ลานอเนกประสงค์วัดหนองไม้แก่น โดยกิจกรรมภายในโครงการนั้นมีดังนี้ 

   - การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     (พ.ศ.2561-2565) 
   - ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพการตรวจสุขภาพเบื้องต้น (โดยโรงพยาบาล 

      ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองลาน และอสม.) 
    - ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองลาน,
      การรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนดูแลเด็กแรกเกิด การรับลงทะเบียนเบี้ยยัง
      ชีพประเภทต่างๆ  
    - ให้บริการสอนพับใบเตยเป็นดอกกุหลาบ    (โดย กศน.อ าเภอท่ามะกา) 
    - ให้บริการตัดผมฟรี (โดย กศน.อ าเภอบ้านโป่ง) 
    - ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
      ต่างๆ (โดย สภ.ท่าเรือ) 
    - ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่อง (โดยบริษัทโล้งเฮงหมงท่าเรือ) 
    - ให้บริการจ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
    - ให้บริการช้าระภาษี  
    3.2 กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ      
    พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ประธานสภาเทศบาลฯ  ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -สวัสดีคะ ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
    เทศบาล ขอชี้แจงกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง 
    เจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรมนี้จะจัดในวันจันทร์ที่ 
    3 มิถุนายน 2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่ามะกา ช่วงเช้าจะเป็นพิธี 
    ท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่ามะกา  
    พระสงฆ์ จ านวน 42 รูป เริ่มเวลา 06.45 น. ส าหรับการแต่งกาย  
    ข้าราชการ   : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 
    สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย : ชุดไทยอัมรินทร์ สีเหลือง 
    จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) 
    ประชาชน           : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง  

/ช่วงเย็น... 
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    ช่วงเย็น เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
    เริ่มเวลา 19.00 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่ามะกา ส าหรับการแต่งกาย  
    ข้าราชการ   : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก (กรณีจัดพิธีใน 
         อาคาร ไม่สวมหมวก) 
    สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย : ชุดไทยอัมรินทร์ สีเหลือง 
    จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) 
    ประชาชน  : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง   
    ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมพิธีช่วงไหน แจ้งได้ที่ส านักปลัดคะ  
 
    3.3 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการ 
    ประเมิน  LPA  
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ
ประธานสภาเทศบาลฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประเมิน LPA 
 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -สวัสดีคะ ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก 
    ปลัดเทศบาล ขอชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง 
             ส่วนท้องถิ่น หรือการประเมิน LPA การประเมิน LPA เป็นการประเมินผลการ 
    ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้ันพ้ืนฐาน โดยแบ่งการ  
    ประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
    1. ด้านการบริหารจัดการ  
    2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
    3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  
    4. ด้านการบริการสาธารณะ  
    5. ด้านธรรมาภิบาล  
    โดยน าเสนอเป็นแฟ้มงาน ในปี 2561 เทศบาลต าบลหนองลานได้คะแนน 
    การประเมิน 83.26 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีคะ และตอนนี้อยู่ในช่วง  
    รวบรวมเอกสาร ซึ่งทางท้องถิ่นจังหวัดจะเข้ามาด าเนินการประเมินในวันที่  
    11 มิถุนายน 2562  
 
    3.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของหน่วยงาน
    ภาครัฐ ITA  
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญเจ้าพนักงานธุรการ ได้ชี้แจงเรื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA  
 
 
 

/น.ส.ชลากร... 
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น.ส.ชลากร  อภิญญาณัฐกุล -สวัสดีคะ ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ประชุมทกุท่าน ดิฉัน น.ส.ชลากร  อภิญญาณัฐกุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
             ช านาญงาน จะขอชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ 
    ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA การประเมินมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิด 
    การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นไป
    ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบ
    ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน 
    คุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี 
    ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด โดยแบ่งออกเป็น  
    1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
    ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วย
    ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัด
    การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
    ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
    ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  
    และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  
    -ขอความร่วมมือทุกท่านเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ภายใน  โดยเตรียมเลขบัตรประชาชนไว้ และเข้าไปประเมินได้ทางเวปไซต ์
    เทศบาลต าบลหนองลาน หัวข้อ การตอบแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
    ทุกท่านต้องเข้าไปประเมินก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2562 และขอความร่วมมือ 
    ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่าน เข้าไปประเมินแบบ 
    วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมดเขตวันที่ 15 มิถุนายน 2562 
    เช่นเดียวกันคะ ส าหรับคะแนนการประเมินในปี 2561 เทศบาลต าบลหนอง 
    ลาน ได้คะแนน 70.67 อยู่ในระดับ C คะ ขอบคุณคะ 
 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หรือมี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เรื่องอ่ืนๆ จะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
   
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ               เทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้  ซึ่งการ 
     ประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผมขอปิดประชุม 
 
 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
ลงชื่อ     ธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ     ผู้จดบันทึกการประชุม  
         (นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ)          
           เลขานุการสภาเทศบาลฯ   
                           

ลงชื่อ    อนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์)  
                        ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

 
 ลงชื่อ      ประเสริฐ  แทนนาค    ประธานกรรมการ 
                    (นายประเสริฐ  แทนนาค) 

 

 ลงชื่อ       อุกฤษณ์   ผิวงาม     กรรมการ 
                                   (นายอุกฤษณ์   ผิวงาม) 

 

              ลงชื่อ          อนุชา  นิลวงษ์        กรรมการ 
                      (นายอนุชา  นิลวงษ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 


