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สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
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ผู้มาประชุม 
1.  นายพิชิต  มีนาม  ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
2.  นายสมชาย  เผือกเงิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
3.  นายทิน  ครุฑพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
4.  จา่เอก สุทิน  แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
5.  นายอำนวย  พราหมณ์แกว้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
6.  นายนคร  ทองแท่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
7.  นายสมนึก  นิพนธ์นิมิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
8.  นายเจือ  ใยบำรุง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
9.  นายสายันต ์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
10. นายธนวัฒน์  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
11. พันจา่เอก ประจักษ ์ วันจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
12. นายสมยศ  คุ้มสะอาด เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ ์  พรสมบูรณ์ศริ ิ  นายกเทศมนตร ี
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตร ี
4. นายเผิน  กำไลแก้ว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
5. นายวัน  เขียวชะอุ่ม  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นางทัศนีย ์  สิงหภ์ู่   รองปลัดเทศบาล 
7. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางดวงตา  สุวรรณวัฒน ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  
9. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศริ ิ  ผูอ้ำนวยการกองชา่ง 
10. นายบุญช ู  บัวสด   ผูอ้ำนวยการกองการศกึษา 
11. นางนุชจรีย ์  หินแก้ว   ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นางสาวอภิชยา กีรตธินกรกุล  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
13. นางปาลิดา  เกตุรัตน ์  เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
นายสมยศ คุม้สะอาด  เรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1      
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564  ขณะนี้ได้เวลาการประชุม  และสมาชิกสภาได้มาครบองคป์ระชุมแล้ว  

กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จดุธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรียนเชิญครบั 

นายพิชิต  มีนาม  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 



ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 
ระเบียบวาระที่ 2          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ได้สำเนาแจ้ง  

ให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการ 
ประชุม โปรดยก (ไม่ม ี/ ประธานตรวจนับองค์ประชุม) เมื่อไมม่ีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ 
ข้อความและสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลวา่ สมาชิกท่านใด 
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564    
โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 11 คน) 

ที่ประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางครั้งแรก ประจำป ี
พ.ศ.2564   

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนายาง 
     ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบรูณ์ศิริ เรียนท่านประธานที่เคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ ์ พรสมบูรณ์ศริิ  นายกเทศมนตรี ขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา 

   เทศบาลตำบลนายางเพื่อทราบ  ดังนี้ 
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายางและนายกเทศมนตรีตำบลนายาง  กรณี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ      
ลงวันที่  20 เมษายน  2564  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนายาง  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ให ้กระผม 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนายาง  นั้น  
   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
มาตรา 48 ทศ บัญญัติว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และในวรรคสามของมาตรา 48 ทศ ได้บัญญัติว่า  การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา 
                /เทศบาล... 
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เทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย  ซึ่งกระผมได้จัดเตรียมคำแถลงนโยบายดังกล่าว มอบให้กับประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเพื่อทราบประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว 

ดังนั้น กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ   นายกเทศมนตรีตำบลนายาง    จึงได้กำหนดนโยบาย
ในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง  สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี  นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน  โดยจะดำเนินงานพัฒนาภายใต้ วิสัยทัศน์  “เทศบาลตำบลนายาง   เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ”  ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนา     
ที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่  รวมทั้งความต้องการ
ในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน  โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุง
การดำเนินงานให้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลตำบลนายาง  ได้พัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเน่ือง  ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า  ภายใต้
ความเจริญเติบโตของชุมชนย่อมมีปัญหาที่รอการแก้ไข และการพัฒนาให้เท่าทันสอดคล้องกับการเติบโตทางด้าน
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสังคมเละสภาพเศรษฐกิจในอีกหลายด้านด้วยกัน 

ดังนั้น ในช่วง  4  ปีต่อไปน้ี   กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกพื้นที่ในเขต
เทศบาลตำบลนายางมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน  เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย  
จากมลพิษ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่เข้มแข็งและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เพื่อให้การ
บริหารงานของเทศบาลตำบลนายาง สามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหาร  
จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้  7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา 
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
5. นโยบายด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณ ี
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ด ี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี ้
๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ถนนสายหลัก  สายรอง  และถนนภายในชุมชนต่าง ๆ ให้เป็น ถนนคอนกรีตหรือแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต   ให้ได้มาตรฐาน   มีความปลอดภัยแก่ประชน  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                            /1.2 ก่อสร้าง... 
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        1.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ระบบการผลิตน้ำประปา  การขยายเขตประปา  ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ   น้ำประปาใสสะอาด  
มีกำลังการผลิตอย่างเพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ  รวมทั้งการส่งจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึง 
       1.3  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น 
       1.4  พัฒนาการให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง   ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึงทุกชุมชน 
       1.5  ขุดลอกคู  คลอง  เหมืองสาธารณประโยชน์  ให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 
2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ      คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ผู้ยากจน  และการช่วยเหลือเกษตรกร  
     2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขอย่างทั่งถึง  ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อในชุมชน  ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ   รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ  อนามัย  การป้องกันตนเองจากโรคอุบัติใหม่ 
ให้แก่ประชาชน  
     2.3  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ให้มีคุณภาพ 
     2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     2.5  ส่งเสริมและปรับปรุงด้านสุขาภิบาลอาหาร  สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข  เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค  



    2.6  ปรับปรุงตลาดสดให้ได้มาตรฐาน  ตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค  เพื่อสร้างสุขภาพของ
ประชาชนและสุขภาวะที่ดี  
    2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และการช่วยเหลือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันสาธารณภัยได้ตลอดเวลา  และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย  อุทกภัย วาตภัย  เป็นต้น 
     2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ  สร้างขวัญและกำลังใจและดูแลอย่างทั่วถึง   
     2.9  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  โดยจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  
กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  และกลุ่มผู้สูงอายุ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
    2.10  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด  ร่วมทำ     เพื่อพัฒนา
ชุมชนของตนเอง  สร้างชุมชนให้น่าอยู ่
    2.11  พัฒนาปรับปรุง  ระบบเสียงตามสาย  ระบบกระจายข่าวแบบไร้สาย  ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น   และครอบคลุมทุกชุมชน  
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบทั่วถึง 
3.  นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา 
     3.1  พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  จัดหาสื่อการเรียนการสอน  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
     3.2  สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล  เพื่อจัดทำกิจกรรมตา่ง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ  รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย  ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน  ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอในทุกชุมชน 
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4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
      4.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน  ทั้งทางด้านการเกษตร  ด้านครัวเรือน  เป็นการสร้างอาชีพ       สร้างรายได้  
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
      4.2  ส่งเสริมสนับสนุน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
      4.3  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น 
5.  นโยบายด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี 
     5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีไทย  เช่น  งานประเพณีวัน
สงกรานต์  การหล่อเทียนจำนำพรรษา  วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสำคัญอื่น ๆ  โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  
6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     6.1  พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล  โดยปรับปรุงการให้บริการระบบเก็บขนขยะ  และงานด้านการรักษา
ความสะอาดของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  
     6.2  สร้างจิตสำนึกและค่านิยมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  สิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรทรงคุณค่าอื่น ๆ ให้
ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรัก  ความหวงแหน  และรักษาไว้ให้อยู่ในท้องถิ่น 
7.  นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
     7.1  พัฒนาเทศบาลให้ทันสมัย  โปร่งใส  รวดเร็ว  คุ้มค่า  และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประชาชนในท้องถิ่น 
     7.2  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากร  การทำงานเป็นทีมและใกล้ชิดกับประชาชน 
     7.3  ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน  และจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ  เพื่อความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน 

ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า  กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ  ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ
จากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร  กระผมจะพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง  ให้มีความเจริญก้าวหน้า  



โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้   โดยคำนึงถึงความถูกต้อง  ความเป็นธรรม  และ
บริหารงานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้เง่ือนไข  อำนาจหน้าที่  และระเบียบกฎหมายกำหนด  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
   จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลนายาง  ทราบ 

ขอขอบคุณ 
                นายอนรุักษ์   พรสมบูรณ์ศิร ิ

   นายกเทศมนตรตีำบลนายาง 
นายพิชิต มีนาม   จากคำแถลงนโยบายการบริหารงานที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงไปแล้ว 
ประธานสภาฯ จะมีสมาชิกสภาท่านใดซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกสภาซักถามหรืออภิปราย)  

ถ้าไม่มีท่านใดซักถามหรืออภิปราย  กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลขอเป็นตัวแทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายางแห่งนี้  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลนายาง  ที่แถลง
นโยบายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ สำคัญโดยตรงต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง ทั้ง 3 ตำบล รวมทั้งยังเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับ 
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              นโยบายที่สำคัญของทางราชการ ที่ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศ  
อีกด้วย  ขอบคุณครับ 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
    ผมขอถามที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ 

         โปรดยกมือ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีเรื่องอื่น ๆ  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ 
         ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ไดส้ละเวลามาประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม 

    ขอบคุณครับ 
               ………………………………….. 

ปิดประชุมเวลา  11.45  น. 
                                          สมยศ  คุ้มสะอาด    ผู้จดรายงานการประชุม                             

                      (นายสมยศ  คุ้มสะอาด) 
                        เลขานุการสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม 2564      จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ    สายันต์ มว่งสวาสดิ    ประธานกรรมการ                  ลงชื่อ   ธนวัฒน์  อินทวาด    กรรมการ 
        (นายสายันต ์ม่วงสวาสดิ)                          (นายธนวัฒน์  อินทวาด) 

                                          ลงชื่อ     ทิน  ครุฑพงษ์   กรรมการและเลขานกุาร      
                           (นายทิน  ครุฑพงษ์)    


