
 (สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี   2564 
คร้ังที่ 1/2564 

เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น.  เลิกประชุมเวลา  11.40   น. 
ผู้มาประชุม 

1 นายประวิด ตุ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
2 นายวิทูล พณิชนันทเวช รองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
3 นายณรงค์ รัตนวิเชียรศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
4 นางพรพรรณ ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
5 นายสมชาย รังษี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6 นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
7 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
8 นายณรงค์ หอมหวาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
9 นายอานุภาพ ยิ่งนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

10 นางพัชรี ภู่สิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
11 ร้อยตรี ดำรง ขอบเหลือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
12 นายอัศวิน เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
13 นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรี 
2 นางเสาวลักษณ์ สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 
3 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
5 นายจิตรกร จุติ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6 นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง 
7 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8 นางณิชกานต์ โทนแก้ว นักวิชาการศึกษา ชก.รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา 
9 นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

10 นางกณัฐมาศ วรินทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
11 จ.อ.ธนพล ขอบเหลือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
12 นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
13 นางฐิตารีย์ จิตท้วม หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
14 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
15 นายอัศนัย นามกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการฯ 
16 นางจิราภรณ์ แปงการิยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

/ เริ่มประชุม ……………… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00   น. 

  บันทึกการประชุม 
นายประวิด  ตุ่นทอง   -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผม นายประวิด  ตุ่นทอง ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 ขอเชิญ  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภา
เทศบาล  อ่านประกาศ 

นายณรงค์  ผันพักตร ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดังนี้  ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 
ประจำปี  ๒๕64  ด้วยสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ครั้งแรก   เมื่อวันที่   11  
พฤษภาคม  2564  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ 
สมัยที่  1 ประจำปี   2564 ตั้ งแต่วันที่  12 พฤษภาคม  2564 ถึงวันที่   10  
มิถุนายน   2564 ระยะเวลา  30  วัน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔   และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ .ศ.๒๔๙๖  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.  2552  จึง
ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ   สมัยที่  1  
ประจำปี   ๒๕64  ตั้งแต่วันที่  12 พฤษภาคม  2564 ถึงวันที่   10  มิถุนายน   
2564 ระยะเวลา  30  วัน  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  11   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕64  นายประวิด  ตุ่นทอง 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    -   ต่อไปขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2564 
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่     
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 หน้า 9  

คุณณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  สามารถรับรองตัวเองได้หรือไม่ค่ะ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายณรงค์  ผันพักตร์  -  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงว่า  ระเบียบฯ ไม่ได้

มีข้อห้ามไว้ให้รับรองตัวเองครับ      
ที่ประชุม   - รับทราบ 

/นายประวิด  ตุ่นทอง  ……………… 
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นายประวิด  ตุ่นทอง    -  มีท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ถ้าไม่มีจะผมขอความเห็นชอบจากสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ผลปรากฏดังนี้ 
มีผู้รับรอง จำนวน  12  เสียง 
มีผู้ไม่รับรอง จำนวน    -   เสียง  

     งดออกเสียง จำนวน    -  เสียง 
ที่ประชุม  - มีมตริับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ 

มีผู้รับรอง จำนวน  12  เสียง 
     มีผู้ไม่รับรอง จำนวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   -   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
 3.1 ญัตติแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว   
นายประวิด  ตุ่นทอง ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงนโยบาย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลหาดเสี้ยว ตามที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้ให้ความไว้วางใจ

เลือกดิฉัน  เป็นนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  28  มีนาคม  
2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564  แล้วนั้น 
 เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ  ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่  ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายในการ
บริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี  นับตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป  เพ่ือดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุโขทัย  เป็นหลัก
ในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่   
รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน  โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้
ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง  และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
    /ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ……………………. 
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 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ    สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยวเป็นเมืองที่พักอาศัย  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ  สถานศึกษา  และย่านธุรกิจ
การค้า ตลาด ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งรวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  
ส่งผลทำให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีสภาพเป็นชุมชนเมือง   มีความหนาแน่นเพ่ิมขึ้น  
มีประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชากรแฝง  ที่ เข้ามาประกอบอาชีพ  
ประกอบกิจการค้า  และธุรกิจเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก  ซึ่งดิฉันตระหนักดีว่าภายใต้
ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าวมีปัญหาที่รอการแก้ไข  และพัฒนาอยู่
มากมาย 
 ดังนั้น  ในช่วงระยะเวลา 4 ปีต่อไปนี้  ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลหาด
เสี้ยว  จึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวควบคู่ไปกับการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างสมดุล  โดยมีเป้าหมาย  ให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเป็นเมือง
แห่งความสุข  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มีแหล่งการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอัน
ดีงาม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง  และการประสานความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้  

1. นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน  
ดังนี้ 
  1.1 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน  โดยการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้ เด็กสามารถเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ  
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
  1.2 การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ด้วยการ
ดำเนินการควบคู่กันในด้านการสาธารณสุข  การส่งเสริมการออกกำลั งกาย และการ
กีฬา  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร  
ตั้งแต่การเสริมสร้าง-ป้องกัน-รักษา-เยียวยา-ฟ้ืนฟู  รวมทั้งการจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาในสังกัดอย่างทั่วถึง 
 1.3 การดูแลผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในชุมชน  ให้
ได้รับสวัสดิการ  สิ่งอำนวยความสะดวก  และความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม  และ
ทั่วถึง  เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมโดยพ่ึงพาตนเองให้ได้มากที่สุด  และ
เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  และหลักประกันรายได้ 
 1.4 การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการควบคุมดูแล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัย  และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน  โดยเน้นการป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย  และพัฒนาระบบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และรวดเร็ว 
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 1.5 การส่งเสริม  และพัฒนาสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในชุมชน  
เพ่ือให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนที่ห่างไกลจากยาเสพติด  และควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในชุมชน 

2. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างรากฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 
  2.1 การพัฒนา  และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของชุมชน (ชุมชนย่อย)  
เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการรับทราบปัญหา  และความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน  นำมาเสนอเพ่ือนำไปสู่การแก้ไข  ให้ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนรวมทั้ง  พัฒนาให้เครือข่าย  หรือคณะกรรมการชุมชน  บริหาร
จัดการและร่วมมือกับภาครัฐดูแลคนในชุมชน  และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ภายในชุมชนได้ 
      2.2 การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในลักษณะ
เครือข่ายต่างๆ เพ่ิมขึ้น  เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล  ใน
ลักษณะ  “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา”  และรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็น
ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ 
      2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเกิดกระบวนการเรียนรู้  ความเสียสละเพ่ือพัฒนาชุมชน
ของตนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน 
 เป็นนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีรายได้ที่ เพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิต  มีอาชีพเสริม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงาน  ดังนี้ 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่ว่างงานหรือผู้มีรายได้น้อยได้มีงานทำด้วย
การฝึกอาชีพและเพ่ิมทักษะ  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้
เลี้ยงตนเองและครอบครัว  และส่งเสริมองค์ความรู้สมัยใหม่ให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง
ได้โดยการสนับสนุนจากทางเทศบาลภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า OTOP 
สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ  รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาสถานที่จำหน่าย
สินค้าในพื้นที่ 
 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มร้านค้า  ร้านอาหารและตลาดสดในเขต
เทศบาลให้เป็นที่รู้จัก  และชื่นชอบของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว  รวมทั้งการ
ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะและปลอดภัยจากสารพิษ 

4.  นโยบายด้านการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  เป็นนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
เพ่ือให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง  โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงาน  ดังนี้ 
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  4.1 มุ่งเน้นการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวให้เป็นเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การลดภาวะโลกร้อน  การ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน  และออกกำลังกายที่ดี 
  4.2 ส่งเสริมการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ
ด้านต่างๆ เช่น ขยะ  มูลฝอย  น้ำเสีย  อากาศเสีย  มลพิษทางเสียง  เป็นต้น 
  4.3 ส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทางเท้า ตรอก ซอย 
ตลาดสด และสถานที่สาธารณะอ่ืนๆ ภายในเขตเทศบาล  เพ่ือให้อยู่ในสภาพดี  และ
เรียบร้อย 

5.  นโยบายด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ 
   ปัญญาท้องถิ่น 

 ศิลปวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่ควรตระหนักถึงคุณ
ค่าที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ  จำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน  โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงาน  ดังนี้ 
 5.1 การอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สืบสานประเพณีที่ เป็น
เอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวหาดเสี้ยว  ซึ่งเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา
ของชุมชนไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวนบ้าน
หาดเสี้ยว งานประเพณีกำฟ้า งานประเพณีสังขานต์ผู้เฒ่า  งานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ 
และงานประเพณีจุดบั้งไฟ เป็นต้น 
 5.2 ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา  ให้เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน  และเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เป็น
คนดีของสังคม  โดยการนำหลักการทางศาสนามาใช้ในการดำเนินการทุกกิจกรรม 

5.3  ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
6. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เป็นนโยบายที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 
เพ่ืออำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลที่พึงจะได้รับบริการ
พ้ืนฐานโดยเท่าเทียมกัน  ตลอดจนยังเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาในด้าน
อ่ืน  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 6.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ผิวทางจราจรและสะพานภายใน
เขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไปมา  ตลอดจนรองรับการพัฒนาของเมืองและ
อัตราการเติบโตของประชากรในอนาคต 
 6.2 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ  และวางมาตรการแนว
ทางการป้องกันปัญหาการเกิดน้ำท่วมในกรณีฝนตกในช่วงมรสุมของทุกปี 
 6.3 ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ  สัญญาณไฟจราจร  เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและ
เส้นทางลัด สัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญต่างๆ   อย่างชัดเจน      ตลอดจนปรับปรุง
ภูมิสถาปัตย์และทัศนียภาพในเขตเทศบาลให้สวยงามและเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
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 6.4 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงขยายเขตการประปาของเทศบาลให้ได้
มาตรฐานมีคุณภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการ
อุปโภคบริโภค 
 6.5 พัฒนาดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน  รวมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามปัญหา
ต่างๆ เช่น การควบคุมการจราจรและลดอุบัติเหตุ  การรักษาความมั่นคงภายใน  
ปัญหาอาชญากรรม  รวมถึงเป็นการป้องกันยาเสพติดในชุมชนและเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

7. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนว
ทางการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  ภาคประชาคมในการบริหารงาน
ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว 
 7.2 พัฒนาพนักงาน  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง  ให้มีความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานอย่างมืออาชีพ  และเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมให้มีความตระหนักในหน้าที่ในความเป็นพนักงานและพนักงานจ้าง  เป็น
เจ้าหน้าที่ท่ีดี 
 7.3 นำหลักธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล  เพ่ือให้องค์กร
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 7.4 สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  และภาคส่วนต่างๆ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ  ตลอดจนประสานการจัดทำ
แผนพัฒนาร่วมกัน  ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองความต้องการ
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.5 สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานในการทำงานกับ
สมาชิก สภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้การพัฒนาเสมอภาคท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน 
 7.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงาน  พนักงานจ้าง  ให้มีทักษะและประสบการณ์การบริหารงาน  ด้านการเมือง
การปกครองและการพัฒนา 
 7.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำงานทางการเมืองของประชาชน  
เยาวชน  และองค์กรต่างๆ ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 7.8 ส่งเสริม จัดหา และปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบัติงาน  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการทำงานขององค์กร 

 

     /ท่านประธานสภาเทศบาล……………. 
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 ท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวทุก
ท่านค่ะ  นโยบายที่ดิฉันแถลงต่อที่ประชุมนี้ทั้ง 7  ด้าน จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ี
น้องชาวเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอย่างแท้จริง  ดิฉันมีความตั้งใจเช่นนั้น  และหวั งเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือนพนักงานและ
สมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวบ้านของเราพัฒนาก้าวหน้าต่อไป
ค่ะ 
 ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  และผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  การทำงานของดิฉันในวาระที่สอง  ในสี่ปี
ข้างหน้านี้  ดิฉันมีความปรารถนาอย่างยิ่ง    นั้นคือความตั้งใจร่วมกัน  และความ
จริงใจและปรารถนาดีต่อกัน  ที่จะทำงานเพ่ือพ่ีน้องเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวทุกคน  
เข้าถึงทุกชุมชนอย่างเสมอภาคนั้นคือเป้าหมายสำคัญ    ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูง  

 นางรุ่งอรุณ คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 
นายประวิด  ตุ่นทอง                   นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงนโยบาย เรียบร้อยแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ครับ      
นายณรงค์  ผันพักตร์    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)   

เลขานุการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ  ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้   ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   

 
นายประวิด  ตุ่นทอง                   นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงนโยบาย เรียบร้อยแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ  เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล   

ได้รับทราบโดยทั่วกัน    
ที่ประชุม    - รับทราบ 

                         3.2  การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ประเภทคณะกรรมการสามัญ  
    - การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

นายประวิด  ตุ่นทอง                 3.2 การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ประเภทคณะกรรมการสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล ลำดับต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายเพื่อให้สมาชิกสภาทุก
ท่านได้ รับทราบ  ขอเรียนเชิญครับ 

นายณรงค์  ผันพักตร์    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภา 

ท้องถิ่น ข้อ 103 วรรคหนึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อย 

กว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้  

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 
 
 

/ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการ………………… 
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ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา 

สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภา
ท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภา ท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ 

ข้อ 105 วรรคหนึ่งกำหนดว่าภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี 
อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดต่างๆตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๒) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 (๓) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงาน  
ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว แต่ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับ
รองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและ
ให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี  
รองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง 
ก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตาม 
จำนวนที่พึงมี  

ข้อ 109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ งๆเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 

ซึ่งในวันนี้จะเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม เพียงคณะเดียว
ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ส่วนคณะอ่ืนๆไว้พิจารณาดำเนินการตามความ
เหมาะสมในคราวการประชุมครั้งต่อไป  สมาชิกสภาทุกท่านจะต้องร่วมกันพิจารณาว่า
จะเลือกคณะกรรมการชุดนี้กี่คนทั้งนี้ จำนวน ๓ คนข้ึนไปแต่ต้องไม่เกิน ๗ คน 
ก็จะมี 2 คณะ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
2. คณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติ    

ที่ประชุม   รับทราบ 
/นายประวิด  ตุ่นทอง…………………..   
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นายประวิด  ตุ่นทอง    ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายไปแล้วนั้น      
ประธานสภาเทศบาล จึงขอให้สมาชิกสภาฯ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจากสมาชิกสภาฯ 

ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวนี้   โดยสมาชิกสภาจะต้อง
เสนอว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีกี่คน ซึ่งตามระเบียบได้กำหนดไว้ให้สามารถมีได้ตั้งแต่ 
จำนวน ๓ คนขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน ๗ คน  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งไปแล้ว ดังนั้น
ขอให้สมาชิกสภาเสนอเพ่ือพิจารณาร่วมกัน ขอเรียนเชิญครับ 

นางพรพรรณ  ถาริยะ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการ

ชุดละ 3 คน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จำนวน  3 คน 
2. คณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติ  จำนวน  3  คน 

นายประวิด  ตุ่นทอง    มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก   
ประธานสภาเทศบาล ผมขอความเห็นชอบว่า  เป็นคณะละ 3 คน  ตามที่  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  เสนอมา 

ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบ  ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จำนวน  12  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   -     เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง    ต่อไปผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อผู้สมควร 
ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จำนวน  3 คน ขอเชิญ 
   คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  
 นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ค่ะ 
  ผู้รับรอง 

1. นายวิทูล    พณิชนันทเวช 
2. นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี 

นายณรงค์  หอมหวาน    เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายณรงค์  หอมหวาน     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ขอเสนอ  
 นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ครับ 
  ผู้รับรอง 

1. นายอัศวิน     เกตุแก้ว 
2. ร้อยตรี ดำรง  ขอบเหลือง 

นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม    เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ขอเสนอ  
 ร้อยตรี  ดำรง  ขอบเหลือง  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ครับ 
  ผู้รับรอง 

1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
2. นางพัชรี   ภู่สิงห์ 

/นายประวิด  ตุ่นทอง……………………..   
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นายประวิด  ตุ่นทอง    มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่ามีผู้เสนอ 3 คน  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ ์

    2. นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม   
    3. ร้อยตรี  ดำรง  ขอบเหลือง   

 ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบ  ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จำนวน  12  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   -     เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง    ต่อไปผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อผู้สมควร 
ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติ  จำนวน  3 คน ขอเชิญ 
   คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  
 นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติ   ค่ะ 
  ผู้รับรอง 

1. นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง 
2. นางสุดาพร  ปาลวิทธิ์  

นายวิทูล  พณชินันทเวช       เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอเสนอ  
 นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติ   ครับ 
  ผู้รับรอง 

1. นางพัชรี   ภู่สิงห์ 
2. นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี    

นางพัชรี  ภู่สิงห์      เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพัชรี  ภู่สิงห์  สมาชกิสภาเทศบาล  เขต 2 ขอเสนอ นายสมชาย  รังษี     

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติ ค่ะ 
  ผู้รับรอง 

1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
2. ร้อยตรี  ดำรง  ขอบเหลือง    

นายประวิด  ตุ่นทอง    มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่ามีผู้เสนอ 3 คน  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นายณรงค์    รัตนวิเชียรศรี    

    2. นายพุธิชัย    โชคชัยเจริญยิ่ง       
    3. นายสมชาย  รังษี         

 ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบ  ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จำนวน  12  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   -     เสียง 

/3.3  การเสนอร่าง……………… 
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       3.3  การเสนอร่าง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให ้
   ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
นายประวิด  ตุ่นทอง        3.3  การเสนอร่าง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เรื่อง ระเบียบว่าด้วย 
ประธานสภาเทศบาล   การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

ต่อไปเป็นการนำเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ว่าด้วยการให้
ประชาชน  เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  พ.ศ. 
2564  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ช่วยชี้แจง 

นายณรงค์  ผันพักตร์       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

ข้อ ๒๔ วรรคท้าย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟัง 
การประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ กำหนดให้ท้องถิ่นกำหนดระเบียบที่เกี่ยวกับการอนุญาต ให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น 

กอปรกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือซักซ้อมให้มีการดำเนินการกรณี
ดังกล่าวนี้ อีกท้ังสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ที่ผ่านมายังไม่เคยจัดทำระเบียบเพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมและการปรึกษางานของสภาเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามที่ระเบียบ 
กฎหมาย  และรวมถึงหนังสือสั่งการผม จึงขอนำเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

ร่าง 
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

ว่าด้วยระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา 
ของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  พ.ศ. 2564 

 
********************* 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้พิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
หาดเสี้ยว    ครั้งแรก   เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กำหนดระเบียบว่าด้วย
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๔  

ข้อ ๑๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว พ.ศ. 
2564” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ลงนาม และปิดประกาศ   ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เป็นต้นไป 

   /ข้อ 3.  ในระเบียบนี้……………………….. 
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ข้อ 3.  ในระเบียบนี้ 
“ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

หมายความรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  หรือผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

“ฝ่ายบริหาร”   หมายความว่า   นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  รอง
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  และ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

 “สมาชิกสภา” หมายความว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  หัวหน้าส่วน

ราชการประจำเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว 

 “เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย” หมายความว่า เจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว       ซึ่งสภาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  เป็นผู้แต่งตั้ง 
  ข้อ ๔. ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  รักษาการเป็นไปตามระเบียบ
นี้และให้อำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนในการเข้าฟังการประชุมและ 

การปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ข้อ ๕. ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการ

ประชุมและลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว  เพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อน  วันประชุมสภาเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว  ไม่น้อยกว่า ๓ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุม
นั้นเข้าฟังการประชุมได้กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของ
หมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการ
ประชุมด้วย 

กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมากและไม่
สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่
เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือใน
บริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

ข้อ ๖. การบันทึกภาพ บันทึกเสียง การประชุมสภา จะต้องได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 
/หมวด ๒……………. 
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หมวด ๒ 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในการเข้าฟังการประชุม 

และการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ข้อ ๗. ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพผู้

เข้าฟังการประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ 
ข้อ ๘. ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าไปในห้องประชุม  ในขณะที่กำลัง

ประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๙. ในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ห้ามผู้ ใดกระทำการ
ดังต่อไปนี้ 

    (๑) ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการให้เสื่อมเสีย

เกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจงใจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการ
ของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

(๔) ขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๑0. ในขณะที่กำลังประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิด

ระเบียบการประชุมนี้  หรือกระทำการฝ่าฝืน หรือก่อกวนการประชุมตามข้อ ๙ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีอำนาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคำพูด หรือ
ให้กล่าวคำขอขมา ในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป 
หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปจากที่ประชุมได้ 

ในกรณีที่ประธานสภาสั่งให้ประชาชนผู้ใดออกจากที่ประชุมสภา หากผู้นั้น 
ขัดขืนให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนำตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาหรือ
ออกไปให้พ้นบริเวณสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ก็ได้ 

    ข้อ ๑๑. ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดำเนินการดังนี้ 
 (๑) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

(๒) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาพิจารณา
อนุญาตและแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบด้วย  

(๓) จัดที่นั่ งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ เข้าฟังการประชุมตามความ
เหมาะสม 

ประกาศ  ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   
                   นายประวิด  ตุ่นทอง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

ปรากฏตามเอกสารร่างระเบียบสภาฯ ที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น 
สมาชิกสภาฯ  พิจารณาร่วมกัน โดยท่านไหนประสงค์จะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขอย่างไร 
ประการใด ช่วยแจ้งเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข เพ่ิมเติมต่อไป 

 
/นายประวิด  ตุ่นทอง……………….   
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นายประวิด  ตุ่นทอง        มีสมาชิสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอความเห็นชอบร่าง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ว่าด้วยระเบียบว่าด้วย

การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
พ.ศ. 2564  ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 

 ที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบ  ดังนี้ 
มีผู้เห็นชอบ จำนวน  12  เสียง 

     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง 
 

3.4  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง           3.4  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ . 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ข้อ 8 
“กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยฯ (3) 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการ” ฯ 
โดยให้คณะกรรมการตามข้อ 8 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้ นั้น 

เนื่องจาก  สมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมที่ได้รับการคัดเลือก หมดวาระการดำรง
ตำแหน่งลงแล้ว  จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนสาม
คน เพ่ือเสนอรายชื่อและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตาม
ระเบียบดังกล่าว ต่อไป  

- คณะแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  3  คน 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
จำนวน  3 คน ขอเชิญครับ 

นางพรพรรณ  ถาริยะ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  
 นายวิทูล  พณิชนันทเวช  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ค่ะ 
  ผู้รับรอง 

1. นายณรงค์  หอมหวาน 
2. นางพัชรี    ภู่สิงห์   

นายวิทูล  พณิชนันทเวช    เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  
 นางพรพรรณ  ถาริยะ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ครับ 
  ผู้รับรอง 

1. นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ 
2. นายสมชาย  รังสี 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ……………………. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  
 นายอัศวิน  เกตุแก้ว   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ค่ะ 
  ผู้รับรอง 

1. นายณรงค์      รัตนวิเชียรศรี    
2. ร้อยตรี  ดำรง  ขอบเหลือง  

นายประวิด  ตุ่นทอง        มีสมาชิสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอความเห็นชอบ ให้ 

1. นายวิทูล       พณิชนันทเวช 
2. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
3.  นายอัศวิน      เกตุแก้ว      

  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม   - มีมตเิห็นชอบ  ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จำนวน  12  เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง  
งดออกเสียง จำนวน   -     เสียง 

 
3.5  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง    3.4  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตาม 
ประธานสภาเทศบาล และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 
“กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วยฯ (1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
เป็นกรรมการ”ฯ โดยให้คณะกรรมการตามข้อ 28 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ นั้น 

เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมที่ได้รับการคัดเลือก หมดวาระการดำรง
ตำแหน่งลงแล้ว  จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสาม
คน เพ่ือเสนอรายชื่อและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตามระเบียบดังกล่าว ต่อไป  

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
จำนวน  3  คน 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอผู้ที่ เหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ขอเชิญครับ 

นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายณรงค ์รัตนวิเชียรศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ นางพัชรี  ภู่สิงห์  

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ครับ 
 

/ผู้รับรอง………………. 
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  ผู้รับรอง 

1. นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   
2. นายณรงค์  หอมหวาน   

นายวิทูล  พณิชนันทเวช    เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  
 นายณรงค์  หอมหวาน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลหาดเสี้ยว  ครับ 
  ผู้รับรอง 

1. นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม    
2. นายสมชาย    รังษ ี

นายอัศวิน  เกตุแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายอัศวิน  เกตุแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ขอเสนอ นายสมชาย  รังษี      

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ครับ 
  ผู้รับรอง 

1. นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี    
2. นายวิทูล    พณิชนันทเวช 

นายประวิด  ตุ่นทอง        มีสมาชิสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านเสนออีก  
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอความเห็นชอบ ให้ 

1. นางพัชรี     ภู่สิงห์    
2. นายณรงค์   หอมหวาน    
3.  นายสมชาย  รังษี            

  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ขอได้
โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม   - มีมตเิห็นชอบ  ดังนี้ 
มีผู้เห็นชอบ จำนวน  12  เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง  
งดออกเสียง จำนวน   -     เสียง 
 

  3.6 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง    3.5 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาเทศบาล สุขภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

ตามข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 “ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่ งตั้ งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ ยว 
ประกอบด้วย (2) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ” 

/เนื่องจากคณะกรรมการ…………………. 
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เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ที่

ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวชุดเดิมได้หมดวาระลง เห็นควร
ให้มีการคัดเลือก ในส่วนสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเสนอให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคำสั่ง
ให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

- คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
จำนวน 2 คน  คนเดิม คือ 1.นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  2. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอได้เลยครับ 

นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิง่  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  

นางพรพรรณ  ถาริยะ  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  ครับ 

  ผู้รับรอง 
1. นางสุดาพร     ปาลวิสุทธิ์   
2. นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม 

นางพรพรรณ  ถาริยะ     เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  นางพัชรี  ภู่สิงห์     

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ค่ะ 
  ผู้รับรอง 

1. นายวิทูล    พณิชนันทเวช    
2. นายณรงค์  หอมหวาน 

นายประวิด  ตุ่นทอง    มีสมาชิกสภาเทศบาล  มีท่านใดเสนออีกหรือไม ่ ถ้าไม่มีผมขอความ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบ   1. นางพรพรรณ  ถาริยะ  2. นางพัชรี   ภู่สิงห์  เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ครับ  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม   - มีมตเิห็นชอบ  ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จำนวน  12  เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง  
งดออกเสียง จำนวน   -     เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ  
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  5   ……………………  
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นายประวิด  ตุ่นทอง           -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี

ได้แถลงนโยบายในวันนี้ก็ครอบคลุมทุกด้านหน้าที่ของเทศบาลแล้ว ดิฉัน อยากจะขอ
สอบถามนายกเทศมนตรีว่า ตามมาตรา  51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาล
ตำบล อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
(9) เทศพาณิชย์ 

 เทศบาลฯ มีหน้าที่รักษาความสะอาด  การกำจัดขยะมูลฝอย ปัญหาใหญ่ของเรา  ถ้า
เรามาปรับปรุงบ่อขยะของเราตามมาตรฐานของสิ่งแวดล้อม  เพราะเสียเงินที่เราเอา
ขยะไปทิ้งปีละเป็นล้าน   

ตามมาตรา  51  (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  ปัจจุบันฌาปนสถาน 
บ้านหาดเสี้ยว  ยังใช้ฟืน ก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
บ้านหาดเสี้ยว  เสียชีวิตประมาณเดือนละ 3 ศพ ยกเว้นวัดราษฎร์ค่ะ ขอเรียนปรึกษา 
เรื่อง การโอนฌาปนสถานให้เทศบาลฯ เป็นผู้ดูแลค่ะ  เหลือขั้นตอนอะไรอีกหรือไม่ค่ะ  
ที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าของที่ดินได้โอนให้เทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยากจะให้เป็นหน้าที่
ของเทศบาลฯ ในการดูแลและบำรุงรักษา  ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ซ่อมแซมฌาปนสถาน 
บ้านหาดเสี้ยว  หมดไป 6 แสนกว่าบาท เนื่องจากป่องไฟแตก เราต้องทำเหมือนทำ
ใหม่หมดเลยค่ะ ขั้นตอน เจ้าของที่ดินโอนให้เทศบาลฯ แล้ว เทศบาลฯ จะว่าอย่างไร 
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ชาวบ้านเขาจะทำบุญฌาปนสถานบ้านหาดเสี้ยว  ดิฉันจะ
ได้ประชาคมในวันนั้น ว่าจะขอให้เทศบาลฯ มาดูแล ในเรื่องทำความสะอาด และการ
บำรุงรักษา ต่อไปค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คำโมง  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขอชี้แจง 

คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ค่ะ ตามที่ดิฉันได้แถลงนโยบายไปแล้ว ในเรื่องสิ่งแวดล้อม    
การทำงานเราอยู่ภายใต้กฎกระทรวง  มีระเบียบ  บังคับอยู่ การทำงานร่วมกันใน 4 ปี 
นี้ ทีมงานผู้บริหารก็จะต้องเสนอนโยบายให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ และหวังใจเป็น
อย่างยิ่งว่า เราประสานความร่วมมือกันให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   

/นายประวิด  ตุ่นทอง  ……………………..         
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นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ขอเชิญ คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง       เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ผมมีเรื่องที่จะสอบถาม

และมีเรื่องเสนอครับ คือ เรื่องการตัดหญ้าไม่ทราบว่าทางกองช่างวางแผนอย่างไรครับ  
และเรื่องรถดับเพลิง การสูบน้ำ ระบบเก่าสูบน้ำจากสระหลังโรงเรียนเมืองเชลียง ผมมี
แนวคิดว่า อยากจะให้ใช้ระบบไฟฟ้าสูบจากแม่น้ำยม  จะสูบได้เร็วกว่า ครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง    เรื่องนี้น่าจะเอาเข้าแผนพัฒนาเทศบาลไว้นะครับ ผมขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เรื่องท่ี                   

คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  ได้สอบถามมาเมื่อสักครู่ เรื่องการจัดหาน้ำเพ่ือการป้องกัน
ภัย  ดิฉันจะขออนุญาตให้  คุณธนพล  ขอบเหลือง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  ได้ชี้แจงให้
ทราบ  

จ่าเอก ธนพล ขอบเหลือง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ ได้ดำเนินการจัดหาน้ำโดยการสูบจากแม่น้ำยมเป็นหลัก ขณะนี้ได้

ดำเนินการทำแพที่เข่ือนเรียงหินไว้แล้ว  เหลือแต่จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งก็เรียบร้อย
แล้วครับ  แล้วผมจะดำเนินการนำบรรจุไว้ในแผนฯ  ต่อไปครับ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายณรงค์  ผันพักตร์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาเทศบาล ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล   วันนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลง

นโยบาย  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอย ออกมาชัดเจน เทศบาลใหญ่ๆ เขาก็เกิด
ปัญหา เขาก็ออกกฎกระทรวงต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข  กำหนดออกกฎหมายด้าน
สาธารณสุข  เมื่อก่อนเราก็มีถังขยะครัวเรือนละ 1 – 2  ใบ เขาก็ให้ท้องถิ่นลดขยะ  
ในครัวเรือน  ที่ทิ้งขยะเราก็ยังไม่ถูกสุขลักษณะ  เขาก็ได้กำหนดคัชเตอร์   จุดศูนย์รวม
ขยะของจังหวัดสุโขทัยมี 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และเทศบาลเมือง
สวรรคโลก  เราก็ถูกบังคับเอาไปทิ้งที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ก็เริ่มจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอย  ซึ่งจะพูดเชิงนโยบาย  ในส่วนการปฏิบัติจะ
มอบหมายให้ คุณกาญจนา  ดีเอ่ียม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ซึ่งท่านก็ได้ขับเคลื่อนมาสักระยะหนึ่งแล้ว  ได้อธิบายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับ
ทราบ ตั้งแต่ผมมาอยู่ 2 ปี ทุกคณะทำงาน เข้าใจนโยบาย จังหวัดสะอาด ชุมชน
สะอาด  เรื่องขยะอินทรีย์  ขยะที่เป็นมลพิษ  การไม่เข้าใจทำให้เกิดปัญหา  การสร้าง
การมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญ  ที่เราขับเคลื่อนมาก็ประสบผลสำเร็จไปแล้วในส่วนหนึ่ง  
ในการนี้ผมก็จะขออนุญาตให้ คุณกาญจนา  ดีเอ่ียม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ท่านได้ชี้แจงนโยบายกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย  นโยบายเชิงบังคับเราไม่ทำก็ไม่ได ้  โดยเฉพาะการปรับปรุง 

/เทศบัญญัติการจัดเก็บขยะมูลฝอย  …………………. 
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เทศบัญญัติการจัดเก็บขยะมูลฝอย  ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กับประชาชนเป็นอย่าง
มากครับ  ขอเชิญ คุณกาญจนา  ดีเอ่ียม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ได้ชี้แจงครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณกาญจนา  ดีเอี่ยม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ 
ประธานสภาเทศบาล สิ่งแวดล้อม ครับ 
นางกาญจนา  ดีเอ่ียม  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดิฉัน นางกาญจนา  ดีเอ่ียม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน  ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ  ภายใต้นโยบายขอ
รัฐบาล ซึ่งนโยบายรัฐบาลจะขับเคลื่อนมาสู่จังหวัด ระดับอำเภอ  ระดับตำบล และ
ระดับหมู่บ้าน ซึ่งได้แจกเอกสารไปให้กับทุกท่านนะค่ะ ปี 2563  และปี 2564   
นโยบาย ปี 2563  และปี 2564  ก็จะเหมือนๆ กัน ในกรอบการดำเนินงานใต้
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “ จังหวัดสะอาด ” ดิฉันจะเล่าคร่าว ๆ ให้
ทุกท่านฟังนะค่ะ  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2555  ซึ่ง
รัฐบาลยังไม่มีนโยบายเลย เราเริ่มตั้งที่บ้านป่าไผ่ก่อน  นำโดยท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านณรงค์  หอมหวาน  ท่านเข้าใจเรื่องนี้ดี  และก็ได้รับรางวัล หนึ่งในโครงการรัชกาล
ที่ 9  ณ  ตอนนั้นเราจะเอาแนวทางอะไรดี ก็เลยเก็บข้อมูลก่อนที่จะเข้าชุมชน ขยะ
บ้านเรา 100% มีอยู่  4ประเภท 1.ขยะอินทรีย์  2.ขยะทั่วไป  3. ขยะอันตราย       
4.ขยะรีไซร์เคิล  เราก็เลยดำเนินการให้ชุมชนคัดแยกขยะ  ภายใต้โครงการชุมชน
ปลอดขยะเป็นหนึ่งใน สี่พันโครงการของรัชกาลที่  9  เราก็ทำมาจนได้รับรางวัล  ของ
บ้านป่าไผ่  ได้รับรางวัลลดโลกร้อนด้วยมือเรา  ได้รับโลว์จากผู้แทนพระองค์  และหมู่ที่ 
3 ได้รับรางวัลได้รับโลว์จากผู้แทนพระองค์  ปี 2559- 2564  รัฐบาลให้เราเดินตาม
แนวทางและวิเคราะห์ปัญหา  หาดเสี้ยวได้วิเคราะห์แล้ว  เราได้ปรึกษา ม .มหิดล  เรา
เอาพนักงานเก็บขยะไปค้นที่ทิ้งขยะที่บ่อขยะ ว่า 4 ประเภทนี้ อะไรเยอะที่สุด  ขยะ
อินทรีย์  ร้อยละ 70%   ขยะทั่วไป ร้อยละ 17 % ขยะอันตราย ร้อยละ 3 % ที่เหลือ
เป็นขยะรีไซร์เคิล 10 กว่า%  เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล  
ซึ่งทุกคนจะต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
และประชาชน  1.จัดการต้นทาง คือครัวเรือน 2.กลางทาง คือ เทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขน  3. ปลายทาง คือบ่อขยะ เขาให้เราปิดบ่อขยะ   
ถ้าจะเปิดบ่อต้องทำให้ถูกสุขลักษณะ เราจะต้องปรับปรุงบ่อขยะก่อน      โดยการนำ
หลัก 3Rs : Reduce  Reuse และ Recycle หรือ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมา
ใช้ใหม่  ต่อไปเราก็จะต้องบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ที่เรามี  ร้อยละ 70% เราไม่ได้นิ่ง
ดูดาย เราประสานก๊าซเรือนกระจก โครงการ GIZ  ตอนนี้เขาก็มาช่วยอยู่ เราจัดทำ
โครงการ ทรีเวอร์  ภาคสมัครใจ  การกำจัดขยะอินทรีย์  นำไปเป็นสารปรับปรุงดิน  
เราทำอยู่ที่ โรงเรียนบ้านใหม่ และเอกสารฉบับนี้  ให้ทุกครัวเรือน 100% ให้ทุก
ครัวเรือน ทำหลุมถังเปียก ให้ครบ  100% ทุกคนต้องทำ  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านใดยังไม่ทำก็กลับไปทำนะค่ะ  เอกสารได้แจกให้ท่านแล้ว ตอนนี้ 70%  หายไป
หมดแล้ว  เหลือบางครัวเรือนที่ไม่ให้ความร่วมมือ  ในการทำงานนี้เขาเน้นการมีส่วน
ร่วม  ในเมื่อประชาชนเขาจะบอกว่า  จังหวัดประกาศมอบนโยบาย  อำเภอประกาศ
มอบนโยบาย กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ขับเคลื่อนและรายงาน   เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

/เก็บขน  ให้ความรู้  ……………… 
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เก็บขน  ให้ความรู้  การศึกษาดูงาน  ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ภาชนะต่าง ๆ  
เราก็เข้าไปประชาคมในหมู่บ้านและก็ออกมาตามที่เห็นชุมชนคัดแยกขยะ  และฝั่งนี้
เขาให้เอาถังขยะออก  บ้านหาดสูงเห็นได้ชัดเจน ให้ไปเอาถังออก  ในวันที่  11 
พฤศจิกายน  2558  หลังวันเข้าพรรษา บ้านป่าไผ่ ถ้าคนหมู่บ้านอื่นเอาขยะมาทิ้งเขา
ปรับ 500.- บาท ชุมชนหนองอ้อ กำหนดจุดทิ้ง และท้ิงเฉพาะวันจันทร์ กับวันศุกร ์
ต้องเอาก่อนเวลา  09.00 น เท่านั้น  แล้วเทศบาลก็จะไปเก็บ  ในส่วนฝั่งนี้ เก็บทุกวัน
อาทิตย์   วันเดียว  ซึ่ งประชาชนคิดกัน เอง  ไม่ ใช่ เทศบาลกำหนด  หมู่  1- 2             
ได้งบประมาณมา 400,000.- บาท  ได้ซื้อจักรยานยนต์  เขาขอตระแกรงไปไว้ในซอย
และให้ไปเก็บทุกวันจันทร์ กับวันศุกร์ เหมือนกัน แต่ก็จะมีบางคนไม่ให้ความร่วมมือ 
ประมาณ  20% ที่ไม่ให้ความร่วมมือ  หรืออาจจะไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่เข้าร่วม
ประชาคม  หรือไม่ได้ยินเสียงตามสาย นะค่ะ ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยนะค่ะ 
ถ้าชุมชนไหนมีปัญหา เราก็สามารถรวมกลุ่มกันและไปชี้แจงได้  และในเรื่องว่าเรา
ทำไมต้องไปทิ้งขยะที่สวรรคโลก  เพราะที่ทิ้งขยะเรายังไม่ถูกสุขลักษณะ แล้วทำไมป่า
งิ้วไม่ถูกสุขลักษณะทำไม่เขาทิ้งได้ เพราะเขามีแผนการปรับปรุงบ่อไว้  แต่หาดเสี้ยวยัง
ไม่มีแผนการปรับปรุงบ่อ เราก็เลยต้องไปทิ้งที่สวรรคโลก  ปัจจุบันเรามีค่าใช้ จ่าย 1
ล้านกว่าบาทต่อปี  ค่าน้ำมัน ค่าขยะที่เราต้องจ่ายตันละ 700.- บาท เราต้องทำตาม
นโยบาย ถ้าเป็นไปได้  อีกประมาณ 3 ปี สวรรคโลกจะไม่รับเราแล้ว   ถ้าเป็นไปได้ 
อยากฝากไว้ขอเพ่ิมแผนแล้วเราจะได้ทิ้งตรงนี้ได้  อยากให้ทุกท่านสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชน  ปัญหามีอยู่อย่างเดียวคือ ความเข้าใจค่ะ ขอบคุณค่ะ  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางพรพรรณ  ถาริยะ     เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ตามที่ผู้อำนวยการกอง

สาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงไป เรื่องการกำจัดขยะต้นทาง เขาไม่ได้ให้ความร่วมมือ 100% 
จากการที่ดิฉันก็ไปคลุกคีตรงนี้อยู่  ป้ายประกาศให้ทิ้งเป็นเวลา คนมีการศึกษาทั้งนั้น
ค่ะ ที่เห็นกับตา  ไปมีภรรยาอยู่บ้านอ่ืน มาบ้านแม่เอาขยะมาทิ้งด้วย และเป็นปัญหา
มากคือ สื่อโซเชียลว่า ที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ ดิฉันก็จะทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ที่เขา
ให้คุณลดขยะ คนค้นขยะก็จะได้ไม่มาค้น  และขยะสามารถขายได้  ให้แยะขยะเปียก
หมาก็จะได้ไม่มาคุ้ย ก็อยากจะให้สมาชิกสภาเทศบาล ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้
เทศบาลด้วยช่วยกันเป็นสื่อประชาชนเข้าใจได้  เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่เราต้องช่วยกัน
ค่ะการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ ดิฉันได้ยินเสียงรถขนขยะออกไปเก็บขยะตั้งแต่ตีสาม  
ถ้าเราเปลี่ยนมาเก็บกลางวันได้มั้ย    ช่วยเสนอให้กองสาธรณสุขฯ เขาจะได้นำไป
ปรับปรุง เราช่วยกันเสนอความคิดเห็นตรงนี้หน่อยดีมั้ย  เขาจะได้นำไปปรับปรุงค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง   ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

/นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง …………………..       
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นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง       เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิง่  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เรื่องขยะผมวิเคราะห์มา

มากมาย  ข้างถนนครับ อย่างที่ท่านพรพรรณ  พูด ก็ถูกข้างนอกวิ่งมาเอาขยะมาทิ้ง 
คนที่ถือมาเขาไม่ฟังครับ จุดแรกร้าน ต.เจริญ  เต็มทุกวัน จุดที่ 2 ธนาคารออมสิน   
คนลงตรงนั้นและรู้ว่ามีถังขยะ ถ้ายิ่งเราไม่มีที่รองรับก็จะยิ่งเละไปกว่านี้  ขอให้ช่วยกัน
คิดครับ  

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คำโมง   ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เรื่องท่ีการทิ้งขยะ     
                 ตอนนี้เรามามองจุดที่น้องๆ เขาต้องออกไปเก็บขยะกลางค่ำกลางคืน ก็เป็นห่วงเกรงจะ

เกิดอันตราย  แม้กระทั่งกองช่าง  สำนักปลัดฯ นั่งบนหลังคา อยากจะให้ทำประกันภัย
ให้กับพนักงาน  จุดที่ทิ้งขยะไม่ว่าจะเป็นริมน้ำใกล้บ้านดิฉัน ถนนใหญ่  ขนไปกอง
รวมกัน  มันเป็นภาพที่ไม่ควรจะมี  มีคนบอกนายกฯมาว่า นายกฯ ลองทำจุดภาชนะ
รองรับ เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล  แต่จะมีคนมาค้นขยะทุกวัน  โดยเฉพาะเขต 1 
เรามาปรึกษาหารือช่วยกันแก้ไขปัญหากัน หรือจะปล่อยให้เป็นแบบนี้  ในการจะทำ
บูรณาการคัดแยกขยะ  โดยการเอารถเล็กเก็บตามซอยเพื่อไม่ให้ขยะไหลออกมา   

  เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานของน้องๆ มีประชาชนเขา
มาเสียภาษีเขาต้องมานั่งรอหน้าห้องกองวิชาการฯ เขาก็บอกนายกฯว่า ห้องกองคลัง
แน่นมาก จะต้องขยับขยาย เอกสารที่ไม่ใช้ก็ขอให้จำหน่าย  และที่สำคัญห้อง
ประธานสภาเทศบาล ก็ยังไม่มี  ในส่วนกองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ ก็ขยาย
ออกไป  อนาคตเราคงต้องขอท่านในเรื่องปรับปรุงสถานที่ให้เพียงพอมากขึ้น  ที่ผ่าน
มาขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ให้ก่อสร้างโดมด้านหลัง  เราก็ใช้เงินกันอย่าง 
ประหยัด และในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้เลือกดิฉันเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรี
อีกครั้ง  และดิฉันก็ได้แถลงนโยบายที่ขับเคลื่อนใน 4 ปีนี้  ที่จะทำการร่วมกัน  ให้ท่าน
ได้รับทราบ และเราจะให้ประชาชนเป็นกลาง  รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางพรพรรณ  ถาริยะ     เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ดิฉันขอพูดเรื่องขยะ

เพ่ิมเติมอีกนิดค่ะ  เรื่องบ่อขยะที่ต้องปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ  เราก็ต้องปรับปรุงต้อง
ใช้งบประมาณ  4 – 5 ล้าน ปรับปรุงบ่อขยะให้มีประสิทธิภาพ  ก็เหมือนเราเอาขยะ
ไปทิ้งที่สวรรคโลก  5 ปี ถ้าเรามาปรับปรุงบ่อขยะเรา เราก็ใช้ได้ประมาณ 10 ปี 
งบประมาณครั้งต่อไปก็ขอให้ช่วยพิจารณา  กองสาธารณสุขฯ เคยนำเสนอขอความ
เห็นชอบสภาเทศบาลแล้วครั้งหนึ่ง   สภาเทศบาลไม่เห็นชอบก็เลยตกไป ครั้งต่อไป 
อยากจะให้สภาเทศบาลให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

/นายณรงค์  รัตนวิเชียร…………………… 
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นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ผมขออนุญาตสอบถาม

เรื่องโรงกำจัดขยะเราจะทำโรงกำจัดขยะของเราเอง  เนื่องจากมีคนมาสอบถามผมครับ  
และบอกว่าเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  เขาจะทำโรงกำจัดขยะ  แล้วผมจะสอบถามท่าน
ใดได้ครับ   ถ้าเรามีโรงกำจัดขยะของเราเอง  ที่เราต้องจ่ายให้เทศบาลเมืองสวรรคโลก 
ไปซื้อรถยนต์ขนขยะเพ่ิมจะดีกว่ามั้ยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คำโมง   ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ที่เขาถามท่านว่าเทศบาล

เมืองศรีสัชนาลัย ได้ยื่นขอโรงกำจัดขยะ  แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้น แต่ของเราที่ผ่านมา
ดิฉันเคยเสนอแผน  จะปรับปรุงแผน  แต่ยังเข้าไม่ได้  ตามที่ท่านพรพรรณ  ถาริยะ ได้
พูดมา  ถ้าทุกท่านเห็นด้วย  ดิฉันขอเสนอว่าที่เรามีที่ดิน  32 ไร่  เราสมควรจะ
ปรับปรุง   ถ้าดิฉันจะขอบรรจุทำแผนเพ่ือบรรจุการปรับปรุงบ่อขยะในวาระอ่ืน ๆ    
ขอบรรจุแผนเข้ามาก็ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลได้สอบถามสมาชิกให้ด้วยว่า    
ถ้าเราเสนอแผนเข้ามาท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่  อยากเห็น
ความคิดของสมาชิกสภาเทศบาล  ขอขอบคุณค่ะ  

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีแนวคิดอะไรก็เสนอได้ครับ   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช  ครบั 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ผมขอพูดในเรื่องบ่อขยะที่

ท่านได้พูดกัน ในกรณีที่ใช้เงินตรงนี้ เป็นวาระแห่งชาติแล้ว  ที่ผ่านมาที่นำเข้าที่ประชุม
สภาเทศบาล  ท่านไม่มีรายละเอียดหลายๆ อย่าง  จะเป็นงบประมาณประจำปี  หรือ
การจ่ายขาดเงินสะสม ผมจำไม่ได้แล้ว   แล้วงบประมาณประจำปีของเราพอหรือไม่
ครับ ถ้าเงินงบประมาณประจำปีไม่พอ  แล้วเราเอาเงินสะสมมาใช้ได้มั้ย ถ้าท่านไม่ผิด 
เราไม่ผิดก็เอาเงินสะสมมาใช้ได้เลยครับ  จะได้ไม่ต้องเอาไปทิ้งที่สวรรคโลก  ก็ไม่น่าจะ
มีปัญหาอะไร  ช่วงนี้ขยะล้นเมือง สอบถามผู้รู้กันเลยว่าเราสามารถใช้เงินสะสมได้หรือ
เปล่า  ขอขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณกาญจนา  ดีเอี่ยม    ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นางกาญจนา  ดีเอี่ยม  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
ผอ.กองสาธารณสุขฯ   ดิฉัน  นางกาญจนา  ดีเอ่ียม   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอ

อนุญาตตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านจะได้ไปอธิบายให้ประชาชน
ทราบว่า  ทำไมต้องไปทิ้งสวรรคโลก  เรื่องนี้ท่านเข้าใจแล้วนะค่ะ  ที่ท่านพูดถึง
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  เขาจะให้เป็นคัชเตอร์แทนสวรรคโลกค่ะ   หมายถึงว่า
ท้องถิ่นหลายๆ ที่ต้องไปรุมทิ้งที่ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  เขามองถึงหาดเสี้ยว
เหมือนกัน เพราะหาดเสี้ยวเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ  ทำในเรื่องก๊าซเรือนกระจก ลดเมือง
ร้อน  ตอนนั้นไปทำงานกันร่วมกับ ม.มหิดล  องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   

/บ้านเราน้ำท่วม………………….. 
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บ้านเราน้ำท่วม ไฟไหม้  และอากาศร้อนที่สุด เกิดจากภาวะโรคร้อน  เราก็เลยร่วมกัน
องค์กรระหว่างไทยเยอรมันชาวต่างชาติ ที่ดิฉันหายไปๆ เราเก็บข้อมูล ปรากฏว่า เรา
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  29,000 คาร์บอนไดออกไซร์ เทียบเท่า  ซึ่ง  1 ตันเท่ากับตึก 
5 ชั้น 25 ตึก  ที่ทำให้เกิดโรคร้อน และจากการที่เรามีขยะ 24,000 ตัน ซึ่ง ม.มหิดล 
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเอง  เราไม่ได้จัดเก็บ กองช่าง ช่วยในเรื่องต้นไม้  เราก็มาเริ่มการ
กำจัดขยะก่อน  โดยเริ่มบ้านป่าไผ่ก่อน ปรากฏว่า เราสามารถลดขยะได้  แต่เราจะเอา
ขยะบ้านอื่นมาท้ิงที่เหรอค่ะ  แม่สินเคยขอมาท้ิงขยะที่เราๆ ไม่ให้ หาดเสี้ยวก็เลยว่า   
เราเอาขยะบ้านเราก็พอ เพราะเราเป็นชุมชนเมือง และขยะตามวัฒนธรรมประเพณี  
เมืองท่องเที่ยวขยะมันเยอะ  เขาก็เลยไปเอาท่าชัยเพื่อจะทำเหมือนสวรรคโลกค่ะ และ 
ทุกที่จะเอาไปทิ้งที่ท่าชัย  เขาจะต้องประชาคมชาวบ้านก่อนว่าทุกที่จะเอาขยะมาทิ้ง
กับเรา  คิดว่าประชาชนไม่ยอมแน่นอนค่ะ  ของเราก็เลยคิดว่าจะปรับปรุงบ่อขยะของ
เรา  ตอนนั้นที่เคยนำเข้าที่ประชุมเพ่ิมแผนเท่านั้นค่ะ  ถ้าเรามีแผน 5 ปี ก็สามารถจ้าง
คนมาออกแบบ  ไปศึกษาดูงาน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  เราต้องขอเพ่ิมแผนก่อน เรา
ไม่ได้ทำทีเดียว ปีนี้ศึกษาข้อมูลก่อน ไปศึกษาดูงาน  ถ้าเราปรับปรุงบ่อขยะแล้ว  และ
อีกเรื่องหนึ่ ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้ เราขอเตาเผาที่ เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม เช่น หนองอ้อ บ้านใหม่ ป่าไผ่ หาดสูง เขาคัดแยกขยะอินทรีย์หมดแล้ว 
สามารถเผาขยะได้เลย  ฝั่งนี้มี 6 ตัน  เราต้องไปสวรรคโลก   2 รอบ ถ้าเรากำจัดได้ 
เราก็ไปสวรรคโลกรอบเดียว  ถ้าเราปรับปรุงบ่อขยะมีแผน  เราก็สามารถทำได้เหมือน
ป่างิ้ว  ศรีสัชนาลัย แต่ไม่ปิดบ่อแบบมีเงื่อนไข  เราก็นำมาทิ้งได้ และตอนนี้บ่อของ
สวรรคโลก  กำลังจะเต็ม และถ้าเขาเต็มเมื่อไรเขาก็ให้เราไปทิ้งที่เทศบาลเมืองสุโขทัย 
70 กิโลเมตร ไปกลับ 140 กิโลเมตร ค่าน้ำมันเพ่ิมขึ้นอีก  เขาเก็บ 1 ตันต่อ 700.- 
บาท  ขอตอบ สท.พุธิชัย  ถ้าเรามีถังขยะ ที่อ่ืนก็จะนำขยะมาทิ้งที่เราค่ะ  เพราะที่อ่ืน
เขาไม่มีถังขยะแล้ว  ตอนนี้ในเมืองเป็นขยะจร เราได้ออกแบบให้กับ ปตท .คนทั่ว
ประเทศเอามาทิ้งที่เรา ถ้าเราไม่จัดการ ปตท . ขยะล้นเมือง  ถ้าคุณจะมาเปิด ปตท. 
คุณต้องมาคุยเรื่องการบริการจัดการขยะก่อน  เขาก็เลยให้เราออกแบบให้เป็นตู้มีล็อค
เกอร์  อยู่ข้างๆ เซเว่น คุณจะต้องจัดการขยะของคุณ แล้วเขาให้เราไปเก็บวันศุกร์  
ตอนนี้เรามีรายได้   2,000.- บาทต่อเดือน  3 จุดที่เรากังวนอยู่นี้ เราจะทำเหมือน  
ปตท.ดีมั้ย  ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่า ต้องผ่านความคิดของประชาชน 
เราทำประชาคมทุกหมู่บ้าน แล้วเราจะทำหนังสือเชิญ สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน  ถ้าเราไม่ฟังเสียงประชน  ฟังแต่เสียงเราก็ไม่ผ่านค่ะ ขยะที่
เราเก็บจาก 12 ตัน เหลือ 4.7 ตันค่ะ เพราะเรามีส่วนร่วม  เราประชาคมหมู่บ้านปีละ 
1 ครั้ง ถ้าประชาคม  เราก็จะเชิญ  สมาชิกสภาเทศบาล  และคนที่ชอบลงโซเชียล ให้
เขามารับฟัง หรือคนท่ีถามคุณณรงค์  มาร่วมประชาคม ขอบคุณมากค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

/นายวิทูล  พณิชนันทเวช…………………….    
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นายวิทูล  พณิชนันทเวช    - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ผมมีเรื่องขอสอบถามสัก 

2 เรื่อง ครับ  
1.  ที่ผ่านมาก่อนหมดวาระไปนี้เราได้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว อยากทราบว่า 

ณ วันนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ทำหมดแล้วหรือยัง หรือยังเหมือนอีกกี่
โครงการที่ยังไม่ได้ทำครับ   

2. อยากสอบถามท่านนายกฯ นโยบายเรื่องตัดหญ้า 
3. พ่ีน้องชาวตลาดใต้ฝากมาสอบถามท่านนายกฯ เรื่องนกพิราบ  รบกวน

แม่ค้าจังเลย  ถ้าท่านไปตลาดตอนเช้าจะมีเสียงปังๆ แม่ค้าเขาเอาไม้ไล่นกครับกระแทก
หลังคาตลาด ผมก็เตือนว่าอย่าไปทำของหลวง  ถ้าเสียหายต้องชดใช้นะครับ แม่ค้า 
กลับมาด่าผมอีก  และบอกว่าเทศบาลไม่เคยมาดูแลในกรณีของนกพิราบเลย ผมก็เป็น
ห่วงว่า ถ้าเขากระแทกทุกวัน หลังคาเราก็จะพัง ๆ แล้วเราก็จะต้องซ่อม อยากถามว่า
เราจะทำอยากไรเพื่อลดความเดือดร้อนให้เขาตรงนี้  ขอขอบคุณมากครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางพรพรรณ  ถาริยะ     เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ดิฉันก็จะสอบถามเรื่อง

เดียวกับ สท.วิทูล  เรื่อง ขี้นก เราเคยไปประชาคมการพัฒนาตลาดสด แม่ค้าเอาไม่ไผ่
เคาะปังๆ อยู่ในตลาดขี้นกก็จะหล่นใส่หัว  ในตลาดเป็นของกินทั้งนั้น  เราจะมีวิธีการ
อย่างไรดี ขอเสริมคุณวิทูล อีกต่อหนึ่ง ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คำโมง   ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ที่สอบถามมาหลายเรื่อง 

1. เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ตอนนี้กองคลัง กับกองช่าง ก็กำลังดำเนินการ
ไปเรื่อย ๆ 

2. นโยบายการตัดหญ้า กองช่าง จะเป็นผู้วางแผนว่า  วันนี้จะตัดที่ไหนบ้าง 
ขอขอบคุณท่านวิทูล สอบถาม ก็จะมี กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบ ก่อนที่จะหมดวาระ   ดิฉันได้ฝากเส้นที่ไปฌาปนสถานดูแลตัดให้  
ช่วงนี้หน้าฝนหญ้าก็จะโตเร็ว    

3. เรื่องนกพิราบ  ตอนนี้บ้านดิฉันก็มาก็เอาไม้ไล่เหมือนกัน  เดี๋ยวจะปรึกษา
กองสาธารณสุขว่าเราจะปรับปรุงอย่างไร  วัดก็ยังต้องมีตาข่าย โดมศูนย์เด็กเล็กก็
เหมือนกันก็ยังต้องมีตาข่าย  ตลาดเราก็ต้องมีตาข่าย  เขาก็มีนวัตกรรมมาขายให้เรา
เรื่อย ๆ เส้นเล็กเหมือนเอ็นเลย  เดี๋ยวจะให้กองช่างปรับปรุงและออกแบบ 

  4. เรื่องปรับปรุงบ่อขยะ ก็ขอฝากด้วย   
5. ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้บริษัทคอนเซาท์มาสำรวจชั้นดินริม

ตลิ่ง ตั้งแต่นครสวรรค์ จนถึงอำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  ดิฉันเจอพอดี  
เขามาสำรวจชั้นดินเพื่อจะมาทำพนังกั้นน้ำ  

/6. เมื่อวันก่อนกรมทาง………….. 
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  6. เมื่อวันก่อนกรมทางมาสำรวจถนน  101 มาวัดระยะทาง เขตทาง ถนน

เส้นตลาดหาดเสี้ยว  เทศบาลฯ เคยทำเรื่องขอให้เขามาซ่อมถนนที่เป็นคลื่น  
ขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ  ที่สำคัญอย่างยิ่งเราทุกท่านได้ปวารณา

ตัวรับใช้สังคม  เราเป็นคนสาธารณะ  ต้องร่วมกัน แก้ไขปัญหา เราจะร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่อไปค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ครับ        
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
  ปิดประชุม  เวลา   11.40   น. 
 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที ่27  พฤษภาคม  2564 

 
  ลงชื่อ        สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     ประธานกรรมการ       
                  (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)                       

  ลงชื่อ  ร้อยตรี ดำรง  ขอบเหลือง   กรรมการ       
                        (ดำรง  ขอบเหลือง)    

                 ลงชื่อ      อานุภาพ  ยิ่งนิยม กรรมการ/เลขานุการ                      
                                     (นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม)    

  ลงชื่อ      ประวิด  ตุ่นทอง    ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
                                                   (นายประวิด  ตุ่นทอง)  
 
 
           สำเนาถูกต้อง 

 
          (นายณรงค์  ผันพักตร์) 
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 
 



 


