
-ส าเนา- 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  2562 

วันพุธที่  27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

…………………………………………………….. 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. นายอุกฤษณ์  ผิวงาม   รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน   
3. นางธนันพัชร์   เลิศประเสริฐ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
4. นายดีเนก  สวํางเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
5. นายมานพ  สวํางเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
6. นายประเสริฐ  แทนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
7. นายสุรินทร ์  สามร๎อยงาม  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  เหลําทรัพย์เจริญ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
6. นายสมศักดิ์             น้ าเพ็ชร   ผู๎อ านวยการกองชําง 
7. นายกิตติรักษ์  อยูํบุญมี   ผู๎อ านวยการกองคลัง 
8. น.ส.ทัศนีย์  ถิ่นวัฒนากูล  นักวิชาการคลังช านาญการ 
9. น.ส.วรัญญา  ชลวาร ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10. น.ส.โชติกา  สวํางเมฆ  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
 
ผู้ลาประชุม 
1. นายอนุชา  นิลวงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
 

 
 
 
 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได๎ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อครบ 
แล๎วให๎สัญญาณเรียกเข๎าห๎องประชุม  และเชิญทํานประธานสภาเทศบาล  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย    
และเรียนเชิญทํานประธานสภาเทศบาล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ตํอไป 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - สวัสดีครับทํานคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกทําน 
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล๎วกระผมขอเปิดการประชุม และด าเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุมฯ ตํอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  1.1 ขอเชิญเข๎ารํวมกิจกรรมทอดผ๎าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคารการแพทย์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         ทางเลือก (แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
    หนองลาน ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 น. 
    1.2 การรํวมต๎อนรับ หมํอมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีวําการกระทรวง
    แรงงาน ในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและรับทราบปัญหา ณ ส านักงาน 
    พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
    1.3 โครงการสํงเสริมคุ๎มครองและพัฒนาแรงงานอิสระ (นอกระบบ)   
    นางสาวชญาภา  พิมมาณธรรมา  ประธานชมรมคนพิการต าบลหนองลาน  
    ได๎รับรางวัล “คนพิการดีเดํน” ระดับประเทศ 
 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยสามัญ  
 สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที ่20 สิงหาคม 2562   
  
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอเชิญทํานสมาชิกสภาเทศบาลได๎ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ คือ การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ได๎แจกให๎แล๎ว วําจะแก๎ไขข๎อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไมํ ขอเชิญครับ 

 
นายประเสริฐ  แทนนาค  - กระผมนายประเสริฐ  แทนนาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอแก๎ไขหัวข๎อข๎างบนบรรทัดที่ 2 “สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2561 เป็น “สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562” 
 
มตทิี่ประชุม - มีมติให๎แก๎ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน ได๎ชี้แจงเรื่อง  โครงการเรํงดํวนที่จะขอ
ประธานสภาเทศบาลฯ  พิจารณาจํายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ ์ -เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทําน    
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ต าแหนํง นายกเทศมนตรีฯ ขอชี้แจง 
                                          รายละเอียดการจํายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     จ านวน 5 โครงการ โดยมีหลกัการและเหตุผลดังนี้ 
         หลักการ 
     ตามท่ีกองชําง ได๎ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561- 
    2565) เนื่องจากมีความจ าเป็นเรํงดํวนในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎กับ
    ประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,463,000 บาท   
    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             1.โครงการซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซอยโรงงานพีดี- 
    บ๎านนางเล็ก  พิทักษ์) หมูํที่ 1 บ๎านหนองลาน กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 280  
    เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 1,120 ตารางเมตร  
    งบประมาณ 420,000 บาท 
 

             2.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะประโยชน์ (บริเวณ 
    บ๎านนายสมหวัง  ดาปาน) หมูํที่ 1 บ๎านหนองลาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว๎าง 
    3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร๎อมหินคลุกไหลํทาง 0.05 
    เมตร (ตามสภาพพ้ืนที่) พ้ืนที่ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 560 เมตร งบประมาณ  
    66,000 บาท 
 

             3.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะประโยชน์ (บริเวณ 
    บ๎านนางทัย) หมูํที่ 1 บ๎านหนองลาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว๎าง 4.00 เมตร 
    ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร๎อมหินคลุกไหลํทาง 0.50 เมตร        
    (ตามสภาพพ้ืนที่) พ้ืนที่ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 560 เมตร งบประมาณ  
    277,000 บาท 
 

                      4.โครงการซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซอยโรงงาน 
    ตุ๏กตา) หมูํที่ 2 บ๎านหกหลังนอก กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 
    0.05 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 1,170 ตารางเมตร งบประมาณ  
    440,000 บาท  
 

             5.โครงการซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซอยบ๎านนาย 
    ฉลอง ภูํระหงษ์) หมูํที่ 3 บ๎านหนองลาน กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 175 หนาเฉลี่ย 
    0.05 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 700 ตารางเมตร งบประมาณ  
    260,000 บาท 
 

    /เหตุผล... 
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      เหตุผล 
    เพ่ือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองลาน  
    และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน 
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    (ฉบับที่  4) พ.ศ.2561  
    “ข๎อ 89 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจใช๎จํายเงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติ 
    จากสภาท๎องถิ่น ภายในเงื่อนไขดังตํอไปนี้ 
     (1) ให๎กระท าได๎เฉพาะกิจการซึ่งอยูํในอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครอง
    สํวนท๎องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด๎านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 
    เพ่ิมพูนรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
    เดือดร๎อนของประชาชน ทั้งนี้ ต๎องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
    สํวนท๎องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด 
     (2) ได๎สํงเงินสมทบกองทุนสํงเสริมกิจการขององค์กรปกครองสํวน 
    ท๎องถิ่นแตํละประเภทตามระเบียบแล๎ว 
     (3) ให๎กันเงินสะสมส ารองจํายเป็นคําใช๎จํายด๎านบุคลากรไมํน๎อยกวํา 
    สามเดือนและกันไว๎อีกร๎อยละสิบของงบประมาณรายจํายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น 
    คําใช๎จํายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
     (4) เมื่อได๎รับอนุมตัิให๎ใช๎จํายเงินสะสมแล๎ว องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
    ต๎องด าเนินการกํอหนี้ผูกพันให๎เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมํเกินหนึ่งปีถัดไป หาก
    ไมํด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให๎การใช๎จํายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
     ทั้งนี้ ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎จํายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
    การเงินการคลังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 
    รวมจํายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 1,463,000 บาท ล าดับตํอไปจะได๎ขอให๎ 
    ผู๎อ านวยการกองคลัง ชี้แจงด๎านงบประมาณ ขอเชิญครับ 
     
นายกิตติรักษ์  อยูํบุญมี  -สวัสดีครับ ทํานประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผู๎อ านวยการกองคลัง  ต าบลหนองลาน และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน กระผมนายกิตติรักษ์  อยูํบุญมี  
    ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงินสะสมที่ 
    สามารถน ามาใช๎ได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิก 
    จํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
    สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
    
     เงินสะสม ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 มีจ านวน 6,235,348.93 บาท 
     หัก 1.ส ารองจํายเป็นคําใช๎จํายด๎านบุคลากร 3 เดือน  
            (เงินเดือนและคําจ๎าง) เป็นเงิน 2,953,095 บาท 
                   2.ส ารองจํายประจ าที่จะต๎องจํายให๎ประชาชน 3 เดือน (เบี้ยยังชีพ 
            ผู๎สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู๎ป่วยเอดส์)  
           เป็นเงิน 1,652,400 บาท คงเหลือเงิน 1,629,853.93 บาท 
 
 

/หัก ส ารอง... 
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     หัก ส ารองกรณีสาธารณภัย ร๎อยละ 10 ของยอดวงเงินสะสมคงเหลือ 
          162,985.39 บาท  
          คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช๎จํายได๎ 1,466,868.54 บาท 
 
    จากการตรวจสอบพบวํามียอดเงินคงเหลือเพียงพอ ส าหรับการพิจารณาจํายขาด
    เงินสะสมในครั้งนี้ 
 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  –มีสมาชิกสภาทํานใด มีความคิดเห็นหรือมีข๎อเสนอแนะ เพิ่มเติมอีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาลฯ              ขอเชิญครับ ถ๎าไมํมีสมาชิกทํานใด เสนอตํอที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการชี้แจง 
                                         ข๎อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องครับ  
 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  2547 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 6 ข๎อ 76 กํอนการลง 
    มติทุกครั้งให๎ประธานสภาท๎องถิ่นตรวจสอบดูวํามีสมาชิกสภาท๎องถิ่นอยูํในที่ 
    ประชุมหรือไมํ ถ๎ามีสมาชิกสภาท๎องถิ่นอยูํในที่ประชุมไมํครบจ าหนวนเป็นองค์ 
    ประชุมจะท าการลงมติการใดๆ ไมํได๎ ดิฉันได๎ตรวจสอบแล๎วปรากฏวํามีสมาชิก 
    ครบองค์ประชุม 
 
นายอนนัต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -กระผมขอมติที่ประชุม วําเห็นชอบให๎จํายขาดเงินสะสม จ านวน 5 โครงการ
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 
มติที่ประชุม   -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือเห็นชอบให๎จํายขาดเงินสะสม จ านวน 5 โครงการ 
     จ านวน  8  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4                    รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-เดือนกันยายน 

2562) 
 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ -การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปี 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-เดือนกันยายน 2562) 

  ขอเชิญหัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด 
 
 
 
 
 

/นางธนันพัชร์... 
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นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -สวัสดีคํะ ทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล หนองลาน และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน ดิฉัน นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ 

ต าแหนํง หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล  ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงาน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน ประจ าปี 2562 
(ระหวํางเดือน ตุลาคม 2561-เดือนกันยายน 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ส าหรั บผลการติ ดตามผลด า เนิ น งานตามยุทธศาสตร์ การ พัฒนานั้ น                 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน จ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํใน
แผน มีจ านวน 36 โครงการ จ านวนโครงการที่ได๎บรรจุในเทศบัญญัติ มีจ านวน 
6 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 16.66 % ของโครงการที่อยูํในแผน 

 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ จ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผน      

มีจ านวน 11 โครงการ จ านวนโครงการที่ได๎บรรจุในเทศบัญญัติ มีจ านวน 3 
โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 27.27 % ของโครงการที่อยูํในแผน 

 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต จ านวนโครงการที่ปรากฏ

อยูํในแผน มีจ านวน 41 โครงการ จ านวนโครงการที่ได๎บรรจุในเทศบัญญัติ      
มีจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 12.19 % ของโครงการที่อยูํในแผน 

  
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จ านวน

โครงการที่ปรากฏอยูํในแผน มีจ านวน 9 โครงการ จ านวนโครงการที่ได๎บรรจุใน
เทศบัญญัติ  มีจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 55.55 % ของโครงการที่อยูํ
ในแผน 

 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม จ านวนโครงการที่

ปรากฏอยูํในแผน มีจ านวน 24 โครงการ จ านวนโครงการที่ได๎บรรจุในเทศ
บัญญัติ  มีจ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33 % ของโครงการที่อยูํใน
แผน 

 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองบริหาร จ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํใน

แผน มีจ านวน 42 โครงการ จ านวนโครงการที่ ได๎บรรจุ ในเทศบัญญัติ             
มีจ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 19.04 % ของโครงการที่อยูํในแผน 

 
 -ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี (เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 

2562) 
  
 
 
 

/1.ยุทธศาสตร์... 
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 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน จ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํใน

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  มีจ านวน 36 โครงการ จ านวนโครงการที่ได๎บรรจุในเทศ
บัญญัติ มีจ านวน 6 โครงการ ที่น าปฏิบัติ (ด าเนินการจริง) มีจ านวน 3 โครงการ 
คิดเปน็ร๎อยละ 50.00% ของโครงการที่ปรากฏอยูํในเทศบัญญัติ 

 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ จ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํ ใน

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  มีจ านวน 11 โครงการ จ านวนโครงการที่ได๎บรรจุในเทศ
บัญญัติ มีจ านวน 3 โครงการ ที่น าปฏิบัติ (ด าเนินการจริง) มีจ านวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร๎อยละ 66.66% ของโครงการที่ปรากฏอยูํในเทศบัญญัติ 

 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต จ านวนโครงการที่ปรากฏ

อยูํในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  มีจ านวน 41 โครงการ จ านวนโครงการที่ได๎บรรจุ
ในเทศบัญญัติ มีจ านวน 5 โครงการ ที่น าปฏิบัติ (ด าเนินการจริง) มีจ านวน 3 
โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 60.00% ของโครงการที่ปรากฏอยูํในเทศบัญญัติ 

 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จ านวน

โครงการที่ปรากฏอยูํในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  มีจ านวน 9 โครงการ จ านวน
โครงการที่ได๎บรรจุในเทศบัญญัติ มีจ านวน 5 โครงการ ที่น าปฏิบัติ (ด าเนินการ
จริง) มีจ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 60.00% ของโครงการที่ปรากฏอยูํใน
เทศบัญญัต ิ

 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม จ านวนโครงการที่

ปรากฏอยูํในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  มีจ านวน 24 โครงการ จ านวนโครงการที่
ได๎บรรจุในเทศบัญญัติ มีจ านวน 8 โครงการ ที่น าปฏิบัติ (ด าเนินการจริง)        
มีจ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 75.00% ของโครงการที่ปรากฏอยูํในเทศ
บัญญัติ 

 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองบริหาร จ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํใน

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  มีจ านวน 42 โครงการ จ านวนโครงการที่ได๎บรรจุในเทศ
บัญญัติ มีจ านวน 8 โครงการ ที่น าปฏิบัติ (ด าเนินการจริง) มีจ านวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร๎อยละ 25.00% ของโครงการที่ปรากฏอยูํในเทศบัญญัติ 

 
    หมายเหตุ : 1.เป็นการค านวณจ านวนโครงการที่ได๎น ามาด าเนินการในชํวง 1 ปี 
    หลังเทียบกับโครงการที่ตั้งไว๎ใน เทศบัญญัติทั้งปีงบประมาณ คิดเป็นร๎อยละ 
    51.35% 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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                                      -รายละเอียดโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                                
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ด าเนินการ ระว่างเดือนตุลาคม 2561 – 
 กันยายน  2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.โครงการซํอมแซมคูสํงน้ า (คลองไส๎ไกํ) หมูํที่ 8 บ๎านหนองไม๎แกํน    
             งบประมาณ  257,000 บาท 
    2.โครงการวางทํอระบายน้ า หมูํที่ 8 บ๎านหนองไม๎แกํน      
       งบประมาณ  75,000 บาท 
    3.โครงการซํอมแซมคูสํงน้ า (คลองไส๎ไกํ) หมูํที่ 4 บ๎านจันทร์ลาด    
        งบประมาณ  200,000 บาท 
    4.โครงการสํงเสริมพัฒนาการรอบด๎านค๎นหาประสบการณ์รอบตัว   
      งบประมาณ  30,000 บาท 
    5.โครงการเด็กไทยใสใจภูมิปัญญาท๎องถิ่น งบประมาณ  30,000 บาท 
    6.โครงการกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ  งบประมาณ  40,000 บาท           
    7.โครงการสร๎างเสริมความรู๎ด๎านนาฎศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น  
      งบประมาณ 180,000 บาท 
    8.โครงการสานรักสานสัมพันธ์ระหวํางแมํลูก งบประมาณ 10,000 บาท 
    9.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ  22,000 บาท 
    10.โครงการจัดงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติและประเพณีสงกรานต์ 
        งบประมาณ 100,000 บาท 
    11.โครงการคนดีวิถีพุทธ งบประมาณ 40,000 บาท 
    12.โครงการจัดงานประเพณีแหํเทียนพรรษา งบประมาณ 40,000 บาท 
    13.โครงการประชุมประชาคมท๎องถิ่น งบประมาณ 20,000 บาท 
    14.โครงการสร๎างความรู๎เพ่ือตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในนักเรียน  
        งบประมาณ  10,000 บาท 
    15.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
        งบประมาณ 60,000 บาท 
    16.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชํวงเทศกาลปีใหมํ  
        งบประมาณ 15,000 บาท 
    17.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต์    
                 งบประมาณ 15,000 บาท 
    18.โครงการจัดการขยะแบบองค์รวม งบประมาณ 29,550 บาท 
    19.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามปณิธาน 
        ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
        อครราชกุมารี งบประมาณ 67,000 บาท 
    20.โครงการรงค์การป้องกันควบคุมไข๎เลือดออก งบประมาณ 20,000 บาท 
 
    21.โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุต าบลหนองลาน 
        (ภายใต๎โรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลต าบลหนองลาน) งบประมาณ 168,000  
        บาท 
    22.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 19,575 บาท 
 

/โครงการ... 
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    23.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ 
        งบประมาณ 32,550 บาท 
    24.โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไกํพ้ืนเมืองต าบล 
         หนองลาน งบประมาณ 30,000 บาท 
        รวมงบประมาณ 1,510,675 บาท 
    25.โครงการจํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ งบประมาณ 5,801,400 บาท 
    26.โครงการจํายเบี้ยยังชีพผู๎พิการ งบประมาณ 1,104,000 บาท 
    27.โครงการจํายเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ งบประมาณ 18,000 บาท 
        รวมงบประมาณ 6,923,400 บาท 
          รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,434,075 บาท 
    งบประมาณจากเงินสะสม – เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
    1.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 5 บ๎านรางหว๎า  
       งบประมาณ 482,000 บาท 
    2.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 6 บ๎านหกหลัง  
      งบประมาณ  486,000 บาท 
    3.โครงการซํอมแซมคูสํงน้ า (คลองไส๎ไกํ) หมูํที่ 3 บ๎านหนองลาน  
      งบประมาณ 65,000 บาท 
    4.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 1 บ๎านหนองลาน  
      งบประมาณ 490,000 บาท 
    5.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 1 บ๎านหนองลาน  
      งบประมาณ 399,000 บาท 
    6.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4 บ๎านจันทร์ลาด      
      งบประมาณ 137,000 บาท 
    7.โครงการซํอมแซมคูสํงน้ า (คลองไส๎ไกํ) หมูํที่ 1,4,7 ต าบลหนองลาน   
      งบประมาณ 499,000 บาท 
    8.โครงการซํอมแซมคูสํงน้ า (คลองไส๎ไกํ) หมูํที่ 2 บ๎านหกหลัง      
      งบประมาณ 499,00 บาท 
    9.โครงการปรับปรุงซํอมแซมคูสํงน้ า (คลองไส๎ไกํ) หมูํที่ 5 บ๎านรางหว๎า    
      งบประมาณ 720,000 บาท 
    10.โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมูํที่ 5 บ๎านรางหว๎า 
           งบประมาณ 8,580,000 บาท  
    11.โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํที่ 2,4,6,8   
        ต าบลหนองลาน งบประมาณ 7,580,000บาท 
            รวมงบประมาณ  19,937,000บาท 
 
 
 
 

/งบประมาณ... 
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    งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
   1.โครงการเด็กต าบลหนองลานสร๎างสรรค์รู๎เทําทันสื่อออนไลน์  
     งบประมาณ 20,000 บาท  (งบประมาณจากบ๎านพักเด็กและครอบครัว 
     จังหวัดกาญจนบุรี) 
   2.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําอยูํปลอดภัยไร๎โรค งบประมาณ  20,000  
      บาท (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
   3.โครงการหนูน๎อยพัฒนาการสมวัยผู๎ปกครองใสํใจโภชนาการ     
     งบประมาณ 30,000 บาท (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
   4.โครงการเรียนรู๎นอกสถานที่ งบประมาณ 17,980 บาท 
       (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ)     
   5.โครงการปั่นจักรยานรักสุขภาพใสํใจสิ่งแวดล๎อม งบประมาณ 25,900 บาท 
              (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
   6.โครงการสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง งบประมาณ  27,550 บาท 
       (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
   7.โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง         
     งบประมาณ 100,000 บาท  (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
   8.โครงการพลังคนพิการรํวมสร๎างสรรค์สังคมตามมาตรา 35    
      งบประมาณ 112,464 บาท (บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จ ากัด) 
   9.โครงการสํงเสริมสุขภาพคนพิการ งบประมาณ  27,550 บาท 
           (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ)  
   10.โครงการจ๎างคนพิการตามมาตรา 33 งบประมาณ  107,724 บาท 
          (บริษัทโรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแกํนจ ากัด)      
   11.โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข งบประมาณ  39,300 บาท   
            (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
   12.โครงการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงด๎านเพศสัมพันธ์ “ตั้งครรภ์ไมํพร๎อม”
        งบประมาณ  39,300 บาท (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
   13.โครงการอบรมป้องกันโรคท่ีมีการติดเชื้อจากไวรัส(โรคไข๎หวัด/ไข๎เลือดออก) 
        งบประมาณ  20,550 บาท (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
   14.โครงการพัฒนาสายพันธ์และการประกวดไกํพ้ืนเมือง “ไกํแจ๎”      
       งบประมาณ 40,000 บาท (งบประมาณจากกลุํมผู๎เลี้ยงไกํพ้ืนเมืองต าบล 
       หนองลาน) 
   15.โครงการเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ คนพิการ งบประมาณ  15,400 บาท  
       (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
   16.โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานการท ากระเป๋าผ๎าควิลท์ (ท ามือ)       
       งบประมาณ 31,000 บาท (ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี) 
   17.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ  
       งบประมาณ  14,300 บาท (งบประมาณจาก พมจ.กาญจนบุรี)  
   18.โครงการพัฒนาศักยภาพและสํงเสริมการเรียนรู๎ผู๎สูงอายุในชุมชน       
       งบประมาณ  8,500 บาท (งบประมาณจาก พมจ.กาญจนบุรี) 

/19.โครงการ... 
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   19.โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริม 
        อาชีพผู๎สูงอายุต าบลหนองลานอยํางบูรณาการ งบประมาณ  247,190  
        บาท (งบประมาณจากกองทุนผู๎สูงอายุต าบลหนองลาน) 
   20.โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุํน ไร๎ความรุนแรง งบประมาณ 30,000 
        บาท (งบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 
   21.โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคนพิการและผู๎ดูแล
        คนพิการ งบประมาณ  50,000 บาท (กองทุนสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
        ชวีิตคนพิการ) 
   22.โครงการสํงเสริมสร๎างสุขเสริมสร๎างคุณคําภูมิปัญญาผู๎สูงวัย งบประมาณ   
       85,850 บาท (งบประมาณจากกองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม) 
            รวมงบประมาณ  1,110,558 บาท 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ           
                                 5.1 การเสนอผลงานเข๎ารับการคัดเลือกเป็นผู๎ใหญํบ๎านยอดเยี่ยม  
    ประจ าปี 2562 (นายวันชัย  ญาติค า ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 8 บ๎านหนองไม๎แกํน  
    ผลงานระหวําง 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)        
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ -การเสนอผลงานเข๎ารับการคัดเลือกเป็นผู๎ใหญํบ๎านยอดเยี่ยม ประจ าปี 2562 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญคุณนราธิป  สุภาราญ ชี้แจงรายละเอียด 

 
นายนราธิป  สุภาราญ  -สวัสดีครับ ทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
รองนายกเทศมนตรีฯ  หนองลาน และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน กระผมนายนราธิป  สุภาราญ ต าแหนํง
    รองนายกเทศมนตรีฯ ขอแจ๎งรายละเอียดการเสนอผลงานเข๎ารับการคัดเลือก 
    เป็นผู๎ใหญํบ๎านยอดเยี่ยม ประจ าปี 2562 กระทรวงมหาดไทยได๎จัดให๎มีการ 
    มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแกํก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน แพทย์ประจ าต าบล  
    สารวัตร ก านัน และผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน ที่มีผลการปฏิบัติหน๎าที่ดีเดํนในรอบ 
    ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นประจ าทุกปี โดยอ าเภอเป็นผู๎คัดเลือกเอง และปีนี้  
    นายวันชัย  ญาติค า ต าแหนํงผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 8 บ๎านหนองไม๎แกํน ได๎รับการ 
    คัดเลือกระดับอ าเภอ  ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีทั้งหมาด 13 อ าเภอ และต๎องสํงผล
    งานเพ่ือพิจารณา ระดับจังหวัดตํอไป ส าหรับผู๎ใหญํวันชัย  ญาติค า นั้น มีผลงาน
    มากมายที่สมควรได๎รับรางวัลผู๎ใหญํบ๎านยอดเยี่ยม จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
 
 
 
 

/5.2 การยกเลิก... 
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    5.2 การยกเลิกระเบียบการจัดเก็บภาษีรูปแบบเดิม และบังคับใช๎การจัดเก็บ  
    ภาษีใหมํ ปี 2563 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ -การยกเลิกระเบียบการจัดเก็บภาษีรูปแบบเดิม และบังคับใช๎การจัดเก็บภาษีใหมํ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ปี 2563  ขอเชิญผู๎อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด 

 
นายกิตติรักษ์  อยูํบุญม ี  -สวัสดีครับ ทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ผู๎อ านวยการกองคลัง  หนองลาน และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน กระผมนายกิตติรักษ์  อยูํบุญมี  
    ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกระเบียบ 
    การจัดเก็บภาษีรูปแบบเดิม และบังคับใช๎การจัดเก็บภาษีใหมํ ในปี พ.ศ.2563 
    เราต๎องจัดเก็บภาษีโดยใช๎ พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. 2562               
    ซึ่งจะยกเลิกภาษีบ ารุงท๎องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สํวนภาษีป้ายยังจัดเก็บ 
    เหมือนเดิม ขออธิบายความหมายในมาตรา 5 ของ พรบ.นี้คือ 
    ภาษี หมายถึง ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 
    ผู๎เสียภาษี หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ๎าของที่ดิน 
    และสิ่งปลูกสร๎างหรือเป็นผู๎ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูก 
    สร๎างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
    ที่ดิน หมายถึง พ้ืนดิน ให๎หมายความรวมถึงพ้ืนที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด๎วย 
    สิ่งปลูกสร๎าง หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร๎างอ่ืนและห๎องชุด  
    (ซึ่งเทศบาลเราไมํมี) 
    ผู๎เป็นเจ๎าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง ณ วันที่ 1 มกราคม เป็นผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี  
    (เป็นการเก็บภาษีลํวงหน๎า) 
     การจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
    1.ประเภทเกษตรกรรม ในชํวง 3 ปีแรก (2563-2565) ได๎รับยกเว๎นภาษีกรณี
    เป็นบุคคลธรรมดา และที่ดินต๎องเป็นโฉนดเทํานั้น แตํถ๎าเป็น นส.3 เสียตั้งแตํ 
    บาทแรก โดยเก็บในอัตราร๎อยละ 0.01 

   2.ประเภทที่อยูํอาศัย แบํงเป็น 
   - บ๎านหลังหลัก กรณีมีหลักฐาน 3 อยําง ได๎แกํ 1.โฉนดเป็นของเรา 2.ทะเบียน 
   บ๎านมีชื่อเรา 3. เราเป็นเจ๎าของบ๎าน ได๎รับสิทธิยกเว๎น 50 ล๎านบาท เกินนั้นเสีย
   ร๎อยละ 0.03 
   - บ๎านหลังหลัก กรณีมีหลักฐาน 2 อยําง ได๎แกํ 1. ทะเบียนบ๎านมีชื่อเรา 
   2.เราเป็นเจ๎าของบ๎าน ได๎สิทธิยกเว๎น 10 ล๎านบาท เกินนั้นเสียร๎อยละ 0.02 
   บ๎านหลังอ่ืน หมายถึง ไมํสามารถมีชื่อในทะเบียนบ๎านหลังนั้นได๎ เสียภาษีตั้งแตํ 
   บาทแรกในอัตราร๎อยละ 0.02 
   3.ประเภทอ่ืน ๆ (ไมํใชํที่อยูํอาศัย ไมํใชํเกษตร เป็นอ่ืน ๆ) ได๎แกํ อุตสาหกรรม  
   พาณิชยกรรม เก็บอัตราร๎อยละ 0.3  
 
 

/4.ประเภท... 
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   4.ประเภทวํางเปลํา เก็บอัตราร๎อยละ 0.3 ทุก 3 ปี ไมํท าประโยชน์เพิ่มอีก 
   ร๎อยละ 0.3 แตํไมํเกินร๎อยละ 3  
 

    เทศบาลจะมีหนังสือแจ๎งไปยังผู๎ที่ต๎องเสียภาษีเพ่ือตรวจสอบบัญชีรายการที่ดิน 
    และสิ่งปลูกสร๎างและจะมีหนังสือแจ๎งการประเมินภาษีไปอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือแจ๎ง 
    ยอดภาษีที่จะต๎องเสีย โดยช าระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีครับ 
 
    -สํวนการจัดเก็บรายได๎ของเทศบาลต าบลหนองลาน ตามโครงการเพ่ิม  
    ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ ประจ าปี 2562 โดยออกจัดเก็บภาษีให๎กับ 
    ประชาชนในพื้นท่ีหมูํที่ 1-8 นั้น ปรากฏวําไมํมีลูกหนี้ค๎างช าระแล๎ว             
    ตามรายละเอียดดังนี้ 
    1.ภาษีโรงเรือน จ านวน 106 ราย เป็นเงิน 337,451.17 บาท 
    2.ภาษีบ ารุงท๎องที่ จ านวน 1,170 ราย เป็นเงิน 65,414.145 บาท 
    3.ภาษีป้าย จ านวน 27 ราย เป็นเงิน 67,907 บาท 
    รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 470,772.32 บาท 
 
    5.3 แจ้งก าหนดการหยุดส่งน้ าการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -แจ๎งก าหนดการหยุดสํงน้ าการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562 ขอเชิญหัวหน๎า 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ส านักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด 
 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -สวัสดีคะ ทํานประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน ตามท่ีโครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาพนมทวน     
    ได๎ท าการสํงน้ าส าหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562 โดยเริ่มตั้งแตํ วันที่ 16 
    กรกฎาคม 2562 เป็นต๎นมานั้น บัดนี้ ใกล๎จะถึงปลายฤดูการเพาะปลูกพืชฤดูฝน
    แล๎ว จึงขอแจ๎งก าหนดการหยุดการสํงน้ าเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562 ตั้งแตํ 
    วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต๎นไป เพ่ือด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษา  
    และปรับปรุงระบบชลประทาน และจะเริ่มท าการสํงน้ าส าหรับการเพาะปลูก 
    พืชฤดูแล๎ง ปี 2562/63 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต๎นไป 
     
    5.4 การแข่งขันกีฬาตามโครงการกีฬาสัมพันธ์พี่น้องเทศบาล ในวันที่ 25  
    ธันวาคม 2562 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -การแขํงขันกีฬาตามโครงการกีฬาสัมพันธ์พ่ีน๎องเทศบาล ในวันที่ 25 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ธันวาคม 2562 ขอเชิญหัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด 
 
 
 
 

/นางธนันพัชร์... 
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นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -ส าหรับการแขํงขันกีฬาตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ งานการเจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎เขียน 
หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
    การออกก าลังกายและการเลํนกีฬา เป็นกิจกรรมสํวนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของ
    ทุกคน เพราะท าให๎เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์  
    สังคม และสติปัญญาตลอดจนท าให๎ทุกคนมีความสามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา    
    รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย  
    สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลของเทศบาล สํงเสริมการเลํนกีฬา 
    เพ่ือการออกก าลังกายสุขภาพดีถ๎วนหน๎า  
                         เพ่ือเป็นการสร๎างความสามัคคีของบุคลากรในเทศบาลต าบลหนองลาน 
    ที่เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา  และเป็นการสร๎างความรักและสมานฉันท์ภายใน 
    หนํวยงาน  เทศบาลต าบลหนองลาน จึงเล็งเห็นความส าคัญ  ในการพัฒนา 
    บุคลากรภายในเทศบาล ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลาน โดยงานการเจ๎าหน๎าที่ 
    ได๎ด าเนินการจัดท าโครงการกีฬาสีสัมพันธ์พ่ีน๎องเทศบาล ประจ าปี 2563 ให๎แกํ
    บุคลากรภายในเทศบาลต าบลหนองลานทุกทําน เพ่ือเป็นการสร๎างความสามัคคี 
    เป็นการสร๎างความรักและสมานฉันท์ ให๎แกํคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
    พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎างของเทศบาล 
    ต าบลหนองลาน มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย ใช๎เวลาวํางให๎เกิด 
    ประโยชน์ที่ดขีองเทศบาลต าบลหนองลาน  

     โดยจัดการแขํงขันกีฬา 2 ประเภท ดังนี้ 

    1.การแขํงขันกีฬาเปตอง 
           2.การแขํงขันพ้ืนบ๎าน 

              งานการเจ๎าหน๎าที่จะจัดท าสลากให๎ทุกคนจับเพ่ือเป็นการแบํงสี  
    มีทั้งหมด 4 สีคือ 1.สีเหลือง 2.สีมํวง 3.สีด า 4.สีแดง โดยจะจัดการแขํงขันกีฬา
    ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 หลังจากเสร็จการแขํงขันกีฬาเราจะรับประทาน 
    อาหารรํวมกัน สํวนรายละเอียดตํางๆ งานการเจ๎าหน๎าที่จะแจ๎งให๎ทุกทํานทราบ 
    อีกครั้ง ขอบคุณคะ 
 
    5.5 พนักงานเทศบาล รายนางสาววรัญญา  ชลวารี โอนย้ายไปองค์การ- 
    บริหารส่วนต าบลหนองตากยา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ - พนักงานเทศบาล รายนางสาววรัญญา  ชลวารี โอนย๎ายไปองค์การบริหาร-  
ประธานสภาฯ   สํวนต าบลหนองตากยา  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562  ขอเชิญหัวหน๎าส านัก 
    ปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด 
 
นางธนันพชัร์  เลิศประเสริฐ -ส าหรับนางสาววรัญญา  ชลวารี โอนย๎ายไปองค์การบริหารสํวนต าหนองตากยา 
หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นัน้ ขอเชิญทุกทํานไปสํงนางสาววรัญญา  ชลวารี 
    โดยพร๎อมกันที่เทศบาลต าบลหนองลาน เวลา 08.30 น. ขอบคุณคะ 
 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ - มีทํานใดมีข๎อสงสัยหรือต๎องการสอบถามประเด็นเพิ่มเติมหรือไมํ  
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม   -ไมํมี 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ - ถ๎าไมํมีผู๎ใดมีข๎อสงสัย ผมขอขอบคุณทุกทํานที่เข๎ารํวมการประชุมในครั้งนี้  
ประธานสภาฯ   และขอเปิดประชุมด๎วย 
 
เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 
 
     
 

ลงชื่อ      ธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ         ผู๎จดบันทึกการประชุม 
         (นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ)          
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน               

 
ลงชื่อ    อนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์      ผู๎ตรวจรายงานการประชุม                   
       (นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์)  

                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
 
 

คณะกรรมการได๎ตรวจรายงานการประชุมแล๎วเห็นวํามีข๎อความถูกต๎อง จึงลงลายมือชื่อไว๎เป็นส าคัญ 
 
 

 
 ลงชื่อ      ประเสริฐ  แทนนาค   ประธานกรรมการ 
          (นายประเสริฐ  แทนนาค) 

 

 ลงชื่อ       อุกฤษณ์   ผิวงาม        กรรมการ 
                           (นายอุกฤษณ์   ผิวงาม) 

 

              ลงชื่อ       อนุชา  นิลวงษ์          กรรมการ 
                     (นายอนุชา  นิลวงษ์) 

 
 


