
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

----------------------------

ผู้มาประชุม

๑. นายวิเชียร คะหะปะนะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๒. นายพงศกร จินะเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๓. นายมานิตย์ จิตจํานงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๔. นายชัยวัฒน์ บัวสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๕. นายณรงค์ ก่ออินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๖. นายสรวิศ โสดรักษา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๗. นายจุฬา ทักษิณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๘. นายสุธรรม มุขพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๙. นายพิเชษฐ์ ถ่ินถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๑๐.นายสมเกียรติ ทนนํํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๑๑.นายอํานวย หลิมปานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๑๒.นางสาวขวัญใจ กุลพัฒนโสภณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรี

๒. นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรี

๓. นายจํารัส ดวงจิตต์ รองนายกเทศมนตรี

๔. นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานุการนายกเทศมนตรี

๕. นายภิวร จัดสร้าง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

๖. นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๗. นายธนภัท ประทีป ณ ถลาง รองปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๘. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน ผู้อํานวยการกองคลัง

๙. นายประพิษ หนูเพชร ผู้อํานวยการกองช่าง

๑๐.นางสาวสุจินดา กองแก้ว หัวหน้าสํานักปลัด

๑๑.นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

๑๒.นางสาวธารีรัตน์ เวชพราหมณ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา

๑๓.นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี ผู้อํานวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม

๑๔. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

๑๕.นายวรายุทธ หลวงแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑๖.นางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
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๑๗.นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

๑๘.นางสาวปลืํมจิต บุญวิสูตร หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

๑๙.นางสาวปฏิมาภรณ์ สืบวิเศษ นักประชาสัมพันธ์

๒๐.นางธนัญกร เอกชัย เจ้าพนักงานธุรการ

๒๑.นางสาววีรัฐา วงศ์เสรี ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

๒๒.นายธีรวัฒน์ ดุสงัด ผช.นักประชาสัมพันธ์

๒๓.ส.ต.บุญเลิศ ช่างเหล็ก ผช.ท้องถิ่นอําเภอถลาง

๒๔.นายโสภณ เค่ียมการ ผอ.สวท.ภก

๒๕.นางสาวกนิษฐา จันทร์ใหม่ นิตยสาร open Phuket

๒๖.นางสาวเขมวันต์ เหมราช FM 97.75 MHz

๒๗.นายดนัย สมผุด Phuket 7 day

๒๘.นายยงยศ พฤกษารักษ์ หนังสือพิมพ์ภูเก็ตโพสต์

๒๙.นางสาวสารภี ศรีธรรมรัตน์ หนังสือพิมพ์เสียงใต้

๓๐.นางสาวสาลิน ปราบ สํานักข่าวเนช่ัน

๓๑.นางสาวนวพรรณ พลายพรรณ สวท.ภก

เริ่มประชุม เวลา ๑0.๐๐ น.

นายพงศกร จินะเสนา บัดนีํสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบ

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ได้จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุม

ต่อไปครับ

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564 ขอเชิญเลขานุการ

ประธานสภาเทศบาล สภาฯ เทศบาลอ่านประกาศเทศบาลครับ

นายพงศกร จินะเสนา ประกาศเทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

เลขานุการสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564

ตามประกาศเทศบาลตําบลศรีสุนทร ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้กําหนด

สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2564 แห่งสภาเทศบาลตําบล

ศรีสุนทร ไว้ ตัํงแต่วันที่ 3 – 30 พฤษภาคม 2564 มีกําหนด 28 วัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 จึงเรียก

ประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2564 มีกําหนด 28

วัน

ทํังนีํ ตัํงแต่วันที่ 3 – 30 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

ลงชื่อ นายณรงค์ ก่ออินทร์ ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
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นายณรงค์ ก่ออินทร์ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

นายณรงค์ ก่ออินทร์ สําหรับเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบมีดังนีํ

ประธานสภาเทศบาล 1. ให้สมาชิกสภาทุกท่าน นํารูปถ่าย (ชุดเคร่ืองแบบปกติขาว) ขนาด 1 นิํว จํานวน 3 รูป

และสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ มายื่นให้กับงานกิจการสภา พร้อมกรอกแบบ

คําขอมีบัตรประจําตัว เพื่อจะได้เสนอนายอําเภอถลาง ลงนามแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นผู้ออกบัตรต่อไป

2. สําหรับผู้บริหารก็ขอให้นํารูปถ่าย และสําเนาบัตรประชาชนมากรอกแบบคําขอด้วย

เช่นกัน ครับ

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร คร้ังแรก เม่ือวันที่ 30

เมษายน 2564

นายณรงค์ ก่ออินทร์ มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมในครัํงนีํ มีไหมครับ หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาล ขอนับองค์ประชุม เพื่อลงมติ และขอให้เลขานุการสภานับด้วย

นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองรายงานการประชุม จํานวน 12 คนครับ

เลขานุการสภาเทศบาล

นายณรงค์ ก่ออินทร์ สรุป สภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล ศรีสุนทร สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง

12 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาล

ตําบลศรีสุนทร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2564 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564

ระเบียบวาระท่ี 3 นายกแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ระเบียบวาระท่ี 3 นายกแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ตามมาตรา 48 ทศ

ประธานสภาเทศบาล แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

นายพงศกร จินะเสนา ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

เลขานุการสภาเทศบาล ถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาล

เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มี

การลงมติ ทํังนีํ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตัํงนายกเทศมนตรี

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ขอเชิญนายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

ประธานสภาเทศบาล
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นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ท่ีเคารพ ตามท่ีคณะกรรมการ

นายกเทศมนตรี การเลือกตัํงประจําจังหวัดภูเก็ต ได้กําหนดให้มีการเลือกตํังสมาชิกสภาเทศบาล และ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลศรีสุนทร ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ผลปรากฏว่า

กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตตําบลศรีสุนทร ทําหน้าที่บริหาร

กิจการของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ซ่ึงก่อนเข้ารับตําแหน่งกระผมต้องแถลงนโยบายต่อ

สภาเทศบาลตามที่กฎหมายกําหนด โดยนโยบายที่จะแถลงเป็นไปตามกรอบ

ท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ และความสุขของประชาชนอย่างบริสุทธ์ิ ยุติธรรม

กระผม นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร หัวหน้ากลุ่ม

ศรีสุนทรเป็นหน่ึง ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่เชื่อมั่น และวางใจเลือกผมเป็น

นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร เข้ามาบริหารและพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ผมขอ

ปวารณาตัวว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละและตํังใจปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีที่สุด เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตําบลศรีสุนทรเป็นท่ีตัํง

และเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธ์ิผลท่ีตัํงไว้ในตลอดระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้า โดยยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และคํานึงถึงบทบัญญัติของ

กฎหมายตลอดจนกรอบอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล

เทศบาลตําบลศรีสุนทร เป็นพํืนที่แห่งประวัติศาสตร์ที่สําคัญ และหลอมรวม

พหุวัฒนธรรม มีผู้คนท่ีหลากหลายและเป็นเมืองวัฒนธรรม ในสภาพปัจจุบันมีการ

เจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ฉะนัํน การบริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร จึง

จําเป็นต้องมีศักยภาพและทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน

“ศรีสุนทร เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เป็นแนวความคิดตามบริบทของการพัฒนา

ท้องถ่ินภายใต้แนวทาง “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยนําหลักของการพัฒนาเมืองน่าอยู่

อย่างย่ังยืนมาปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบความ

ต้องการของประชาชนในพืํนท่ีเขตตําบลศรีสุนทร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนีํ

นโยบาย ด้านการศึกษา

การศึกษา ถือเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนา จากคํากล่าวที่ ว่า เมืองจะ

เจริญเติบโตไปในทิศทางใดขึํนอยู่กับการวางรากฐานการศึกษา กระผมจึงให้ความสําคัญ

ต่อการวางรากฐานการศึกษา จนถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยพัฒนาระบบ

การศึกษาตัํงแต่ระดับปฐมวัย จนถึงประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร ให้มีความรู้

มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัํงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และ

ดําเนินการให้การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่รัฐกําหนด กระผมได้กําหนดแนวทางไว้

ดังนีํ

1.จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนทุกด้าน อาทิเช่น ด้านสถานที่ ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านบุคลากรผู้สอน

หรือผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ เพื่อท่ีจะให้เป็น

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและและนักเรียนจะต้องมีศักยภาพ และคุณธรรม
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2.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี

ให้มีความรู้และสร้างการเรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์เพ่ือสืบทอดและอนุรักษ์ วัฒนธรรม

ประเพณีของท้องถ่ิน

3.ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ไปกับการสร้าง

อาชีพให้บุคคลในชุมชนมีส่วนร่วม ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน

4.ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากสถานท่ีต่างๆ เช่น เรียนรู้วิธี

ชีวิตจากชุมชน เรียนรู้จากแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ ตลอดจนสร้างศักยภาพของ

นักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.ส่งเสริม สนับสนุน โครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน ในเขตพืํนท่ี

เทศบาลตําบลศรีสุนทรอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น จัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขต

เทศบาลตําบลศรีสุนทร จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล

ตําบลศรีสุนทร ทุกโรงเรียน การจัดกิจกรรมด้านเชิงวิชาการของโรงเรียน ในเขตเทศบาล

ตําบลศรีสุนทร กิจกรรมอื่นๆที่เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และคณะครูใน

เขตเทศบาลตําบลศรีสุนทรอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย ด้านสุขภาพพลานามัยและส่ิงแวดล้อม

มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร

ให้มีคุณภาพที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทัํงทางร่างกาย จิตใจ รวมทัํงดูแล

สวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างสถาบัน

ครอบครัวให้เข้มแข็ง และดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตําบลศรีสุนทร

ปลอดมลพิษ จึงกําหนดกรอบนโยบายดังต่อไปนีํ

1.ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพ่ิมสถานที่ออกกําลังกาย ตลอดจนสร้างลานกีฬาให้

ชุมชน เพ่ืออํานวยความสะดวก ในการออกกําลังกายให้แก่ ประชาชนในเขตพืํนที่ของ

เทศบาลตําบลศรีสุนทร

2.พัฒนาสวนสาธารณะ และเพิ่มพืํนที่สีเขียว เพื่อรองรับสวนสวยในเมืองเพ่ือการ

พักผ่อน และออกกําลังกาย

3.ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในเขตตําบลศรีสุนทร ทุก

รูปแบบ โดยการส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้ถึงพิษร้ายของยาเสพติด ตลอดจนร่วมมือกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง

4.ส่งเสริม สนับสนุน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ให้มีความรู้ด้าน

สาธารณสุข ขัํนพืํนฐาน สามารถจะดูแลประชาชนในชุมชนได้ในระดับเบืํองต้น เสริมสร้าง

ขวัญและกําลังในในการปฏิบัติหน้าท่ี

5.ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข ทัดเทียมกับคนท่ัวไป และได้รับเบีํยยังชีพให้อย่างเป็นธรรม

6.ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับ

ประชาชนในพืํนท่ี
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7.ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรคในเขตเมือง ทัํงโรคพิษสุนัขบ้า และโรค

ไข้เลือดออก

นโยบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพํืนฐานมีความสําคัญในการพัฒนาเมืองตามบริบทของเมืองน่าอยู่

อย่างย่ังยืน โดยมุ่งสร้างตําบลศรีสุนทรให้เป็นเมืองอยู่ดี ด้วยการสร้างระบบสาธารณูปโภค

เพ่ือความสะดวกสบายให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร โดยได้มีการ

กําหนดกรอบนโยบายดังต่อไปนีํ

1.สนับสนุนโครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุงพํืนผิวการจราจร เพื่ออํานวยความ

สะดวก และให้มีความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร

2.ส่งเสริม สนับสนุน ถนนในเขตของเทศบาลตําบลศรีสุนทร เพื่ออํานวยความ

สะดวกแก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

3.ส่งเสริม สนับสนุน ระบบนํําประปาที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนในเขตพํืนท่ี

เทศบาลตําบลศรีสุนทร ได้มีโอกาสใช้นํําประปาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

4.ส่งเสริม สนับสนุน โครงการดูแลปรับภูมิทัศน์ทั่วเทศบาลตําบลศรีสุนทร ให้มี

ทัศนียภาพท่ีสวยงาม

5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีโครงสร้างพืํนฐานเชื่อมโยง กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

นโยบาย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การสร้างเมืองให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ถือเป็นหลัก

สําคัญของการพัฒนาเมือง กระผมได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ให้กับตําบลศรีสุนทร เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ในเขต

ตําบลศรีสุนทร โดยได้วางยุทธศาสตร์ และนํามาเป็นนโยบายที่สามารถเป็นแนวทางการ

พัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร อย่างมีระบบ และย่ังยืน โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน

ดังนีํ

1.ส่งเสริม สนับสนุน การติดตํังกล้องวงจรปิด CCTV ตามพืํนที่จุดเส่ียง ในเขต

เทศบาลตําบลศรีสุนทร ตลอดจนมีการดูแลกล้องวงจรปิด ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสอดส่อง

ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างมีคุณค่าแก่ทุกหน่วยงาน

2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยจัดตัํงศูนย์รับ

เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

3.ส่งเสริม สนับสนุน โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้

มีความรู้ ความสามารถในการป้องกันบรรเทาและขจัดภัยสาธารณะทุกรูปแบบ ตลอดจน

สามารถให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อที่จะช่วยเหลือชุมชนและสามารถแก้ปัญหาได้

ทันท่วงที
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4.ส่งเสริม สนับสนุน โครงการรณรงค์การใช้กฎจราจร เพื่อให้มีความปลอดภัยใน

การใช้เส้นทางการจราจร ตลอดจนเสริมสร้างวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน เพื่อลดอุบัติเหตุ

ทางจราจร

นโยบาย เศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและวัฒนธรรม

เทศบาลตําบลศรีสุนทร เป็นต้นแบบของแหล่งประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญของ

ประเทศไทย ซึ่งเหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ โดยจะพัฒนา

เศรษฐกิจในระดับชุมชน และพัฒนาสถานที่ท่องเท่ียว ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มพูน

รายได้ของประชาชน โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังนีํ

1.ส่งเสริม สนับสนุน งานประเพณีต่างๆในวันสําคัญ โดยมุ่งเน้นถึงการส่งเสริม

จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของตําบลศรีสุนทร และสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้เห็นความสําคัญ

3.ส่งเสริม สนับสนุน ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้มีบทบาทสําคัญในการ

ปลูกฝังในประชาชนเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา ตลอดจนสามารถนําหลักธรรมของ

ศาสนามาใช้ในการส่งเสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

4.สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับชุมชน

ในเขตพํืนที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรได้มีรายได้

5.ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ

จําหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชนในเขตพํืนที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร

นโยบาย การเมือง การปกครองและการบริหาร

นําเทศบาลตําบลศรีสุนทร สู่เมืองมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ให้เป็นเทศบาล

แห่งธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในเทศบาล ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาองค์กรสู่องค์กรท่ีทันสมัย เพื่อการบริการท่ีดีแก่พ่ีน้องประชาชน โดยมีนโยบาย

ดังต่อไปนีํ

1.เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร เพื่อให้เป็นองค์กร

ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมโดยยึดหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส เป็นธรรม

ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นเครื่องนําทางสู่ความสําเร็จของการบริหารงานของเทศบาลตําบล

ศรีสุนทร และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด แก่

ประชาชน

2.ส่ ง เ สริ ม สนั บสนุ น การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในระบบประชา ธิป ไตย อัน มี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.บริหารงบประมาณอย่างสุจริต ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ิน สามารถ

ตรวจสอบการทํางาน ความรู้ความสามารถของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

ศรีสุนทร โดยภาคประชาชน
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4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อบริการเข้าถึงประชาชนให้ได้รับ

ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร

ให้ดีขึํน เพื่อสามารถดํารงชีพอย่างมีศักด์ิศรี จัดให้มีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับ

สภาพของงาน และสถานการณ์ค่าครองชีพท่ีเปลี่ยนไป เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีมี

ความสมดุลระหว่างการทํางาน กับชีวิตส่วนตัว

6.เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี

ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทัํงป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการและ เจ้าหน้าท่ีอย่างจริงจัง

เพื่อให้เทศบาลตําบลศรีสุนทร เป็นท่ีเช่ือถือ ไว้วางในแก่ประชาชน

7.ส่งเสริมระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อประสานความร่วมมือกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้เกิดประโยนช์สูงสุดแก่ท้องถ่ิน

8.ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติ บังคับการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นธรรม

และท่ัวถึง ตลอดจนมีการดูแลทรัพย์สินและท่ีดิน ท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ และสงวนไว้

เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมให้ภาคประชาชนรู้สึกหวงแหนทรัพยากร

ท่ีเป็นส่วนรวมและร่วมกัน อนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ท่านประธานสภาที่ เคารพ

จากนโยบายทัํงหมด ท่ีกระผมได้นําเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ในวันนีํ

จะเป็นแนวทางการบริหาร พัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของการ

ดํารงตําแหน่ง ตามนโยบายที่ได้กําหนดไว้ ด้วยความมุ่งมั่งพัฒนา “ตําบลศรีสุนทร สู่เมือง

น่าอยู่ อย่างย่ังยืน” และแนวนโยบายทัํงหมด ที่ได้กําหนดมาบนพืํนฐานของความเป็นจริง

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน กระผมพร้อมทํังคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร พร้อมแล้วท่ี

จะนํานโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัติ และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อ

นําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พ่ีน้องประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุดตรงตามเจตนารมณ์

ต่อไป

และในโอกาสนํีกระผมใคร่ขอแนะนํา คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร ท่ี

พร้อมบริหารงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร ร่วมกับกระผมเพื่อพัฒนาตําบลศรีสุนทรให้

เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขในเมืองท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ดังนีํ

1. นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ เป็น รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร

ลําดับท่ี 1

2. นายจํารัส ดวงจิตต์ เป็น รองนายกเทศมนตรี ตําบลศรีสุนทร

ลําดับท่ี 2

3. นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เป็น เลขานุการนายกเทศมนตรีตํ าบล

ศรีสุนทร

4. นายภิวร จัดสร้าง เป็น ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
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นายณรงค์ ก่ออินทร์ นายกเทศมนตรีได้อ่านคําแถลงนโยบายให้ที่ประชุมสภาทราบเป็นท่ีเรียบร้อย

ประธานสภาเทศบาล แล้วต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 4.1

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4.1 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ให้เลขานุการสภา อ่านระเบียบที่เก่ียวข้อง

ประธานสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

เลขานุการสภาเทศบาล 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน

ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ขอถามสมาชิกสภาเทศบาล ว่าจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาล จํานวนก่ีคน

นายอํานวย หลิมปานนท์ เรียนท่านประธานสภา ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอเสนอสามคน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา มีผู้รับรองสองคนถูกต้อง

เลขานุการสภาเทศบาล

นายณรงค์ ก่ออินทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า เลือก

ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสามคน และให้เลขานุการสภาอ่านระเบียบ

ท่ีเกี่ยวข้อง

นายพงศกร จินะเสนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

เลขานุการสภาเทศบาล 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่างๆตามความจําเป็นแก่กิจการใน

หน้าที่ของสภาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และข้อ 107 วิธี

คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินพร้อม

สมาชิกสภารับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน และการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน

เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้โดยอนุโลม

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภา เพื่อแต่งตัํงเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

ประธานสภาเทศบาล การประชุม คนที่ 1 ให้สมาชิกสภาเสนอได้

นายอํานวย หลิมปานนท์ ขอเสนอ นายสมเกียรติ ทนนํํา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภาเทศบาล

น.ส.ขวัญใจ กุลพัฒนโสภณ ขอเสนอ นายชัยวัฒน์ บัวสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล
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นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภาเทศบาล

นายมานิตย์ จิตจํานงค์ ขอเสนอ นายพิเชษฐ์ ถ่ินถลาง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภาเทศบาล

นายณรงค์ ก่ออินทร์ มีสมาชิกจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีได้รับเลือก

ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย 1.นายสมเกียรติ ทนนํํา

2.นายชัยวัฒน์ บัวสวัสดิ์ 3.นายพิเชษฐ์ ถ่ินถลาง

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระท่ี 4.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ขอเชิญปลัดชีํแจงรายละเอียด

ประธานสภาเทศบาล

นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กร

ปลัดเทศบาล ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับท่ี 3 พ.ศ

.2561 หมวด 1 ข้อ 7 องค์กรจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัํง

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก

จํานวนสามคน เป็นกรรมการ โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกสภา

ท้องถิ่นพร้อมสมาชิกสภารับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน และการเสนอช่ือให้เสนอได้โดย

ไม่จํากัดจํานวน

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ตามท่ีปลัดเทศบาล ได้ชํีแจงรายละเอียดในการเลือกคณะกรรมการพัฒนา

ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตําบลศรีสุนทรให้ทราบแล้ว ให้สมาชิกเสนอรายชื่อได้

นายพิเชษฐ์ ถิ่นถลาง ขอเสนอ นายมานิตย์ จิตจํานงค์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภา

นายสมเกียรติ ทนน้ํา ขอเสนอ นายจุฬา ทักษิณ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภา

นายอํานวย หลิมปานนท์ ขอเสนอ นายวิเชียร คะหะปะนะ

สมาชิกสภาเทศบาล
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นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภา

นายณรงค์ ก่ออินทร์ มีสมาชิกจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีได้รับเลือก

ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทรประกอบด้วย 1.นายมานิตย์ จิตจํานงค์

2.นายจุฬา ทักษิณ 3.นายวิเชียร คะหะปะนะ

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ขอเชิญปลัดชีํแจงรายละเอียด

ประธานสภาเทศบาล

นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กร

ปลัดเทศบาล ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับท่ี 3 พ.ศ

.2561 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัํงคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ตามท่ีปลัดเทศบาล ได้ชํีแจงรายละเอียดในการเลือกคณะกรรมการติดตามและ

ประธานสภาเทศบาล ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทราบแล้ว ให้สมาชิกเสนอรายชื่อได้

นายจุฬา ทักษิณ ขอเสนอ นายสุธรรม มุขพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภา

นายพิเชษฐ์ ถิ่นถลาง ขอเสนอ นายอํานวย หลิมปานนท์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภา

นายสมเกียรติ ทนน้ํา ขอเสนอ นายสรวิศ โสดรักษา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภา

นายณรงค์ ก่ออินทร์ มีสมาชิกจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีได้รับเลือก

ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย 1.นายสุธรรม

มุขพันธ์ 2.นายอํานวย หลิมปานนท์ 3.นายสรวิศ โสดรักษา

มติท่ีประชุม เห็นชอบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตําบล

ศรีสุนทร

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ขอเชิญปลัดชีํแจงรายละเอียด

ประธานสภาเทศบาล

นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์

ปลัดเทศบาล เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ ระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพืํนท่ี พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี

สภาองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินมอบหมาย จํานวนสองคน เป็นกรรมการ ซึ่ ง

คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนีํ

1. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปีของกองทุนหลักประกันสุภาพ

2. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุน

3. ออกระเบียบที่จําเป็น เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทัํงนํีต้องไม่ขัด

หรือแย้งกับประกาศนีํ

4. สนับสนุนให้บุคคลในท้องถ่ินสามารถเข้าถึง บริการสาธารณสุขทํังท่ีบ้าน ใน

ชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ

5. ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน

สาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือลุ่มประชาชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การ

จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ตามท่ีปลัดเทศบาล ได้ชํีแจงรายละเอียดในการเลือกคณะกรรมการกองทุน

ประธานสภาเทศบาล หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ทราบแล้ว ให้สมาชิกเสนอรายชื่อได้

นายพิเชษฐ์ ถิ่นถลาง ขอเสนอ น.ส.ขวัญใจ กุลพัฒนโสภณ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภา

น.ส.ขวัญใจ กุลพัฒนโสภณ ขอเสนอ นายอํานวย หลิมปานนท์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงศกร จินะเสนา มีสมาชิกรับรองถูกต้อง

เลขานุการสภา
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นายณรงค์ ก่ออินทร์ มีสมาชิกจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีได้รับเลือก

ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.น.ส.ขวัญใจ กุล

พัฒนโสภณ 2.นายอํานวย หลิมปานนท์

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 12 เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ต่อไปในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่น ๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

ประธานสภาเทศบาล เชิญได้

นายพงศกร จินะเสนา ขอสอบถามว่า ถ้าจะให้สภาฯแต่งตัํงคณะกรรมการหนึ่งชุด สําหรับการกํากับ

สมาชิกสภาเทศบาล ดูแล ตรวจสอบการทํางานต่างๆในเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปในทางที่ดี ที่ถูก และเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในตําบล ได้หรือไม่ และจะต้องทําอย่างไรบ้าง

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ขอให้ปลัดช่วยชํีแจง ในรายละเอียด

ประธานสภาเทศบาล

นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ สามารถเลือกได้ เป็นการแต่งตัํงคณะกรรมการวิสามัญ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ

ปลัดเทศบาล เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 32 สภาเทศบาลมี

อํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ตัํงเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมี

อํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก ตัํงเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภา

เทศบาล เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใดๆ อันอยู่ในอํานาจ

หน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล ในการตัํงคณะกรรมการวิสามัญตาม

วรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภา

เทศบาลแต่งตํังเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวน

กรรมการทัํงหมด คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตัํงขึํนตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตัํ ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายก็ได้ ซ่ึงต้องร่างมาก่อนว่าจะ แต่งตํังคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อช่วยเหลือใน

ด้านใด ดูแลในด้านใด

ท่ีประชุม รับทราบ

นายพงศกร จินะเสนา การจัดเก็บขยะ บางพืํนท่ีไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ ซ่ึงทําให้มีการร้องเรียนเรื่อง

สมาชิกสภาเทศบาล การนําขยะข้างในท่ีรถขยะไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้มาทิํงข้างนอกเป็นจํานวนมาก ซึ่งขอ

แนะนําว่าต้องนํารถขยะคันเล็กๆท่ีเข้าตามซอกตามซอยได้ เข้าจัดเก็บในพืํนท่ีดังกล่าวเพื่อ

ลดปัญหาการนําขยะออกมาทิํงไม่เป็นที่เป็นทาง และค่าธรรมจัดเก็บขยะชาวบ้านใน

บริเวณดังกล่าวพร้อมจ่ายทุกครัวเรือน
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นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ สําหรับเรื่องดังกล่าวขอฝากข้าราชการ ผอ.กอง บุคลากรทุกท่านว่า การทํางาน

นายกเทศมนตรี ทุกอย่างยังขาดการประสานงาน เพ่ือการเช่ือมโยงกัน ซึ่งงานต่างๆทุกปัญหาจะได้ราบรื่น

ได้รับประโยชน์สูงสุด และต้องมีการบูรณาการการทํางานใหม่ ทุกปัญหาจะได้หมดไป

นายณรงค์ ก่ออินทร์ สําหรับการจัดเก็บขยะในตําบลศรีสุนทรของเรานัํน ต้องแจ้งชาวบ้านทุกๆ

ประธานสภาเทศบาล ครัวเรือนว่า ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมทุกครัวเรือนด้วย

ท่ีประชุม รับทราบ

นายอํานวย หลิมปานนท์ ขอให้ทางเทศบาลดําเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วนในเรื่องการล้างคู คลอง การตัด

สมาชิกสภาเทศบาล ต้นไม้ท่ีกีดขวางเพราะในช่วงหน้าฝนลมแรง อาจทําให้ล้มทับบ้านเรือนได้ และได้มีการ

เขียนคําร้องเป็นจํานวนสองครัํงแล้วให้ตัดต้นไม้ บริเวณโรงเรียนบ้านม่าหนิก

นายสุนัย ป่ินชัยศิริ เม่ือได้รับมอบหมายการทํางานจากนายกเทศมนตรีแล้ว จะดําเนินการในเรื่อง

รองนายกเทศมนตรี ต่างๆเป็นการเร่งด่วนให้ โดยให้สมาชิกสภาทุกท่านสํารวจความต้องการจัดเก็บขยะมา

ก่อน แล้วจะวางแผนการจัดเก็บต่อไป

นายจํารัส ดวงจิตต์ สําหรับหมู่บ้านต่างๆในเขตตําบลศรีสุนทร ท่ีรถขยะคันใหญ่เข้าถึงต้องประสาน

รองนายกเทศมนตรี ไปด้วย สําหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ เพื่อได้ทําค่าธรรมเนียมเหล่านํันในการ

จ่ายค่ากําจัดขยะให้เทศบาลนครต่อไป เพราะงบประมาณของเทศบาลเราช่วงนีํมีน้อย

ต้องช่วยๆกัน

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ไม่มีท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืน ๆ แล้วนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาประชุมใน

ประธานสภาเทศบาล วันนํี ใช้เวลานานพอสมควร ก็ได้สาระดี ๆ มากมาย เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอ

ปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑1.3๐ น.


