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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยสามัญ สมัยแรก  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายสงกรานต์ คุยบุตร ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๒. นายวชิราวุธ ศรีพรหม รองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๓. นางทองใส บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๔. นางปราจีน รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๕. นายวิชิต น้อยนิล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๖. นายวิจิตร ขันแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๗. นายยุทธนา สุขเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๘. นายสมชาย โสภาค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๙. นายชาญชัย วรรณค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

๑๐. นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๑. นายอรรถชัย นารัตน์โท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๒. นางพูนมณี อินทรสด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๓. นางศรินยา  จันพลา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี-     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายถาวร  นันทะแสง นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๒ นายอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๓ นายอาทิตย์  สายทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๔ นางวัลลภา  ระบาเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๕ นางพรทิพย์ภา  โสภารัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๖ นางส าเนียง  รัตนโกเศศ รองปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๗ นางกุลจิรา  เขตบุญไสย หน.ส านักปลัด  
๘ นางปราณี   วังไฉล ผอ.กองคลัง  
๙ นายศักดิ์ชาย  คุณหมั่น ผอ.กองช่าง  



~ 2 ~ 

 

 

 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

๑๐ นางเมขลา  วิชาโคตร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  
๑๑ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผอ.กองการศึกษา  
๑๒ นางสาวยุพาพร  วิชาโคตร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๑๓ นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส ผอ.กองสวัสดิการฯ  
๑๔ นางณัฐชยา  มะธิเกาปะ หน.ฝ่ายอ านวยการ  
๑๕ นางราตรี  ชูเรือง หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
๑๖ นางศิริญญา  อินทะมาตย์ นักพัฒนาชุมชุนช านาญการ  
๑๗ นางชุติกาญจน์  บุรมย์ นักวิเคราะนโยบายและแผนช านาญการ  
๑๘ นางพนารัตน์  ค าถา นักวิชาการคลังช านาญการ  
๑๙ พ.จ.อ.กฤติภณ  กัญญาพัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
๒๐ จ.อ.วีระพงค์  จันทวงษา จพง.ป้องกันฯ  
๒๑ นายเกรียงไกร  กุลกั้ง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
๒๒ นางนาฏอนงค์  ศรีโยธา จพง.พัสดุช านาญงาน  
๒๓ นายปรองสิน  โคตะค า นายช่างไฟฟ้าฯ  
๒๔ นายพัลลภ นารัตน์โท จพง.พัฒนาชุมชนช านาญงาน  

ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ พ.อ.อ.วัฒนา หัสจันทร์ ปลัดอ าเภอฯ  
๒ นายธเนศ  แสนสุทธิ์ ท้องถิ่นอ าเภอศรีธาตุ  
๓ นายสรวิชญ์  นาแพงสอน ส.อบจ.อุดรธานี เขต ศรีธาตุ  
๔ นายชวา  ป้องขวาเลา ผอ.รร.ศรีธาตุพิทยาคม  
๕ นางรัตนาวดี วรรณสาร รอง ผอ.รร.ศรีธาตุพิทยาคม  
๖ นายปรดิษฐ์  ระบาเลิศ ที่ปรึกษาพิเศษ  
๗ นายนิกร  สาคร ผญบ.หมู่ที ่๔  
๘ นางพรธิพา  จงแก่นบุญ ผญบ.หมู่ที ่๒  
๙ นางสมบูรณ์  ค าย่อย รองประธานชุมชนหมู่ ๒  

๑๐ นายปรีดา  ดอนจันทร์โคตร ก านัน ต.ศรีธาตุ  
๑๑ นายสุทธิรักษ์ เศรษฐสุทธิ์ ประธานชุมชนหมู่ ๑๑  
๑๒ นายแสง  ศรีสวัสดิ์ ประธานชุมชนหมู่ ๑๐  
๑๓ นายสุขสันต์ ทองสุข กรรมการชุมชน  
๑๔ นายสัมฤทธิ์  ราชาสุข ผญบ.หมู่ที ่๑๐  
๑๕ นายพงษ์ศักดิ์  นิกรแสน ผญบ.หมู่ที ่๓  
๑๖ นายไพบูลย์  เห็มค าภา ผญบ.หมู่ที ่๑๑  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม  นางศรินยา  จันพลา ปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา ได้เรียนเชิญ นายสงกรานต์  คุยบุตร ประธานสภาเทศบาลฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลธาตุ ครั้งแรก ดังนี้ 

 

นางศรินยา  จันพลา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบ 
องค์ประชุม ขอเชิญประธานสภา ได้ประจ า หน้าโต๊ะหมู่บูชา เพื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เรียนเชิญคะ 
 ก่อนเข้าสู่การประชุม ดิฉันขออนุญาตอ่านประกาศเรียกประชุม  ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
เรื่อง  เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ 

.................................................. 

 ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ครั้งแรก 
ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติก าหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๑๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ ไข เ พ่ิม เติ มถึ ง  (ฉบับที่  ๑๔)  พ .ศ .  ๒๕๖๒ และข้ อ  ๒๒ แห่ ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัย สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแต่
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ 
วัน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                       ( นายสงกรานต์   คุยบุตร )                                                                                  
                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เรียน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน นายกเทศมนตรี ท่าน
ปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้มีเกียรติ ที่ ให้เกียรติร่วมการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔  ในวันนี้ครับ  
 
 

๑๗ นายสุพัฒน์  ค าย่อย ผญบ.หมู่ที ่๑๒  
๑๘ น.ส.บุญเยี่ยม  พรมสอน ผญบ.หมู่ที ่๙  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ครั้งแรก ประจ าปี ๒๕๖๔  
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมกันตรวจรายงานการประชุม เพื่อขอมติรับรองรายงานการ
ประชุม เรียนเชิญครับ  

 - มีสมาชิกท่านใดตรวจพบความไม่ถูกต้อง มีมติรับรองหรือไม่รับรองโปรดยกมือครับ กระผมขอ
มติที่ประชุมครับ 

นางศรินยา จันพลา 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ดิฉันขออนุญาตนับก่อนนะคะ รับรอง ๑๑ เสียงค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุครั้งแรก ประจ าปี ๒๕๖๔  
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม  
นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีกรรมการท้องถิ่น ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ที่แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
ขอเชิญ เลขานุการสภาได้น าเรียนข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ต่อที่ประชุมสภาได้รับทราบก่อนครับ 

นางศรินยา  จันพลา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
  กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือ
สภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไป 
จะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลาง
ก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล  
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  การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายก 
เทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา
ประชุมด้วย  
  หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว  
  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  
  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลฯด้วย ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาน าเรียนระเบียบวาระ
การประชุมต่อไปค่ะ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อที่ประชุม เชิญครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุโดยตรงจากประชาชนเมื่อ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กระผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้ด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุนั้น กระผมมีความมุ่งมั่นและมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่  ที่จะเข้ามา
พัฒนาและน าพาเทศบาลต าบลศรีธาตุให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านกระผมพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่โดยประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง สุจริตโปร่งใสและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริตและพร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นจากทกุฝ่ายเพื่อที่จะน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

  บัดนี้ เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจฉันทานุมัติให้ผมได้เข้ามา
บริหารงาน เทศบาลต าบลศรีธาตุ ผมขอปวารณาตัวว่าจะอุทิศตนอุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุเป็นที่ตั้งและเพ่ือมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้โดยจะด าเนินการพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์
ของเทศบาลต าบลศรีธาตุที่ว่า“ศรีธาตุเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็งดีอนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น”และสร้างเทศบาลต าบลศรีธาตุให้เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชู
คุณธรรม ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและตามความเหมาะสมของท้องถิ่นตลอดจน
ตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมีนโยบายที่
ได้ก าหนดไว้ทั้ง ๖ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ดังที่จะแถลงให้ท่านทราบดังนี้ 

 ๑. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ ปรับปรุงทางเดิน ทางเท้า  บริเวณฟุตบาทให้ได้ มาตรฐานทั่วถึง 
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 ๑.๒ ประสานความร่วมมือ การด าเนินการขยายผิวจราจรในเส้นทางสายหลักภายใน
เขตเทศบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๓ ประสานความร่วมมือในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนศรีธาตุท่าคันโท  
 ๑.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๒. ด้านการสาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบบึงค าศรีตอนกลางและภายในเขตเทศบาลให้
สวยงาม  
 ๒.๒ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
 ๒.๓ ด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ จัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปราศจาก
มลภาวะเพ่ือให้เมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๒.๔ ส่งเสริมด้านสุขภาพ  สุขอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อให้ประชาชน 
 ๒.๕ปรับปรุงพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้ถูกสุขลักษณะเป็นตลาดสดน่าซื้อ 

 ๓. ด้านการศึกษา 
 ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย  
 ๓.๒ ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน และประชาชนภายในเขตเทศบาล ให้มี
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ๓.๓ ส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีความพร้อมมีพัฒนาการตามวัย ด้านร่างกายด้าน
สติปัญญาด้านอารมณ์และด้านสังคม ครบ ๔ ด้าน 

 
 ๔. ด้านเศรษฐกิจ  
 ๔.๑ ส่งเสริมยกระดับพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนอาทิการท านาปรังการ
เพ่ิมมูลค่าของพืชผลทางการเกษตร 
 ๔.๒   พัฒนาศูนย์ OTOP ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจครบวงจร และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๔.๓ ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ท างานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลอาทิกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสสภา
เด็กและเยาวชนตลอดจนกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 

 
 ๕.ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมศาสนา 
 ๕.๑ ส่งเสริมสืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 
 ๕.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖. ด้านการเมืองการบริหาร 
 ๖.๑ ปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรการขนส่งและวิศวกรรมจราจรตลอดจนการ
ประสานการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
 ๖.๒ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนอย่างเป็น
ระบบ  
 ๖.๓ ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆอาทิวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัย  
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 ๖.๔ บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ  
 ๖.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วรอบด้านครบถ้วนในการ
ท างานของเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
 ๖.๖ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารงาน  
 ๖.๗ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือให้
ประชาชนได้รับ บริการที่เป็นเลิศ 
  ในการบริหารงานเทศบาลต าบลศรีธาตุจะด าเนินนโยบายตามกรอบของกฎหมาย 
และอ านาจหน้าที่ โดยอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาเมืองขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กระผมมีความมุ่งมั่น อาสาพ่ีน้องประชาชนเข้ามาจะเกิด
ความส าเร็จได้คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
ข้าราชการประจ าฝ่ายการเมืองฝ่ายประชาชนภาคเอกชนและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และนอกเขตเทศบาลเพื่อประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอบคุณท่านนายกที่น านโยบายมาเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ การแถลงนโยบายจะไม่มีการ
ลงมตินะครับ มีท่านใดเห็นด้วย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ท่านนายกได้แถลงนโยบายไป
แล้ว มีท่านใดสนับสนุนหรือว่าเห็นความเห็นอย่างอ่ืนไหมครับ เชิญท่านวชิราวุธ  ศรีพรหม 
ครับ 

นายวชิราวุธ  ศรีพรหม 
รองประธานสภาฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมนายวชิราวุธ  ศรีพรหม  รองประธานสภาเทศบาลฯ เรื่อง การจัดการขยะมี
บริษัทแอ๊บโซลูท  คลีน  เอ็นเนอร์จี้  จ ากัด (มหาชน) มีการจัดการขยะโดยมีการรับซื้อขยะ ใน 
อบต. ในเขตเทศบาล และน าไปเผาเพ่ือเป็นพลังงานไฟฟ้า และขยะไม่ได้เอาไปสะสม เราจะได้
เป็นรายรับของเราด้วย เราท าให้การจัดการระบบในการก าจัดขยะดีขึ้น กระผมขอยกตัวอย่าง
ของ อบต.เชียงหวาง โดยการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพ่ือเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าระบบปิด
ของ อบต.เชียงหวาง โดยแนะน าให้ทางเทศบาลไปศึกษาดูงานที่ อบต.เชียงหวาง   เพ่ือศึกษา
การท างาน เพ่ือท าให้การจัดการขยะเราเป็นระบบและเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับทาง
เทศบาลฯของเราด้วย น าเรียนท่านประธาน ไปยังท่านนายกด้วยนะครับ  
 ในส่วนของข้อที่ ๕. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมศาสนา ส่งเสริมสืบ
สานฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่  กระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ  
หลังจากสถานการณ์โควิดทุเลาลง  กระผมแนะน าให้ส่งเสริมพ่อแม่พ่ีน้องหรือประชาชนทั่วไป
ได้รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมของเรา และฝากท่านประธานสภา และท่านนายกด้วย
นะครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ส าหรับท่านวชิราวุธ  ศรีพรหม ก็ได้ให้ความรู้เรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับการท าให้การจัดการระบบใน
การก าจัดขยะดีขึ้น และฝากท่านคณะผู้บริหาร ท่านนายก ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีนะครับ 
ประธานสภาก็เห็นด้วยเพราะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลของเรานะครับ 
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 ส าหรับประเด็นเมื่อสักครู่ท่านนายกมีอะไรจะชี้แจงไหมครับ เรื่องการจัดการขยะและ
เรื่องประเพณีต่างๆ เรียนท่านนายกครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมถาวร นันทะแสง นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ ตามที่ท่านรองประธานสภาฯ 
ท่านวชิราวุธ ศรีพรหม เสนอเรื่องก าจัดขยะ อันนี้ผมก็รับทราบว่า อบต.เชียงหวาง มีการก าจัด
ขยะ และมีการรับซื้อขยะ และผมก็ได้คุยกับท่านรองนายก ว่าจะพาเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข 
และสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ไปศึกษาดูงาน ของ อบต.เชียงหวาง และกองสาธารณสุข 
ค่อยน าเข้าที่ประชุม เพราะการจัดการขยะเป็นเรื่องดี  ส าหรับเรื่องของการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น นับว่าท่านสมาชิกสภาก็เป็นบุคคลในท้องถิ่น ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องด ารงไว้
ซึ่งประเพณีทุกๆอย่างในเขตเทศบาลของเรา และเรื่องประเพณีท้องถิ่น เรื่องบุญบั้งไฟถือว่าเรา
ห่างจากประเพณีนี้ประมาณ ๒-๓ ปีแล้ว และกระผมมีความต้องการการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ 
แต่ในห้วงขณะนี้เป็นปัญหา เนื่องจากโรคติดเชื้อนี้เป็นปัญหาระดับโลก ระดับประเทศ ระดับ
จังหวัด ในช่วงนี้ ถ้าหากโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ มีสถานการณ์ดีขึ้น กระผมจะน าพาท่านสมาชิก
สภาฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนได้จัดประเพณีนี้ขึ้น ขอขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ  
เรียนเชิญท่านปราจีน รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นางปราจีน รัตนธรินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉันนางปราจีน รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ตามที่ท่านนายกแถลง
นโยบายมา มีแต่สิ่งดีๆที่ประชาชนต้องการ ส่วนเรื่องไฟฟ้าที่ทางไปท่าคันโท ดิฉันขอเพ่ิมเติมไป
ท าท่ี สะพานระหว่างบ้านค าศรี  ไปบ้านโคกศรี แสงสว่างไม่เพียงพอ อีกเรื่องคือรางระบายน้ า 
อุดตัน  ช่วงนี้จะเข้าหน้าฝน อาจท าให้ประชาชนเดือดร้อนได้  อีกเรื่องคือเรื่องขยะมูลฝอย
ตรงไหนก็เยอะ ๒ ปีมานี้เพ่ิมปริมาณขึ้นมาเยอะ ส่วนขยะติดเชื้อ ให้เก็บแยกในส่วนนั้นๆ ขอ
ฝากท่านนายกและท่านผู้บริหารด้วยนะคะ ขอขอบคุณมากค่ะ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณท่านปราจีน รัตนธรินทร์  ด้วยนะครับ มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ ท่าน
นายกมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมมีเรื่องเพ่ิมเติมอีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับการบริหารงานในส่วนเทศบาลฯ เรื่องการ
บริหารงานที่จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ใน
นามผู้บริหารต้องอาศัยสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกๆท่านให้ความร่วมมือ ร่วมคิดโครงการให้พ่ี
น้องประชาชน ให้ความร่วมมือในการบริหารงาน จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งนี้ กระผมหวัง
ว่าทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในที่นี้ จะมีความรู้สึกคล้ายกับผม รักบ้านเมืองและพัฒนาขึ้นไปอีก และ
เทศบาลฯจะได้รุจหน้าและพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในทุกๆด้าน ขอขอบคุณครับ 
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นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  
เรียนเชิญท่านพูนมณี อินทรสด  ครับ 

นางพูนมณี อินทรสด 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉันนางพูนมณี อินทรสด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ อยากให้ทีมงานสภาและฝ่าย
บริหารลงรีบเร่งตัดกิ่งไม้ตามหมู่บ้านและตามรางระบายน้ าเนื่องจากจะเข้าหน้าฝนแล้ว และ
ส ารวจตามหมู่บ้าน ขอบคุณค่ะ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ท่านนายกมีอะไรจะชี้แจงไหมครับ  

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับแผนพัฒนาที่ผมได้เข้ามาท างานอย่างเป็นทางการในวันนี้ ผม
ได้สั่งการและประชุมทุกกองรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการท างานแล้วเสร็จ มีแผนงานในการตัด
กิ่งไม้ ก็ให้งานป้องกันและกองช่างได้ส ารวจและลงมือระยะแรก ๑-๒ วัน กิ่งไม้ที่ทับสายไฟตาม
ถนน ผมก็ได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าเวลาตัดกิ่งไม้ที่ทับสายไฟ ต้องประสาน
ให้ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบด้วย เนื่องจากอาจท าให้เกิดอันตรายได้ ได้ด าเนินการใน
บางส่วนแล้ว   ส าหรับเรื่องการตัดแต่งกิ่งไม้ และเกี่ยวกับเรื่องสวนสาธารณะบึงค าศรี ผม
ส ารวจและสั่งการให้กองสวัสดิการฯ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสวนสาธารณะ ในการจัดสวน จัดหา
พันธุ์ไม้ เพ่ือจัดสวนเพ่ิมเติม ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน สามารถปลูกได้ง่าย และสวนสาธารณะแห่ง
ใหม่ คือ ทีด่้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ถนนศรีธาตุ-ไชยวาน ก าลังปลูกต้นไม้ ผู้รับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการฯ และด าเนินการต่อท่อน้ า ผมก็ได้ด าเนินการไปแล้ว  ในส่วนของหน้าเทศบาล 
ศาลาสุขใจ ตลอดทั้งศาลาบ้านป่าเลานั้น  ฝ่ายบริหารจะด าเนินตามขั้นตอนอย่างเต็มที่ 
ขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณท่านนายกนะครับ ที่ได้น านโยบายดีๆ มาแถลงต่อที่ประชุมแห่งนี้นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ทางผู้น าชุมชน ท่านผู้ใหญ่บ้านมีอะไรจะแจ้งไหมครับ  
ขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสัมฤทธิ์ ราชาสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑๐ 

นายสัมฤทธิ์ ราชาสุข 
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่๑๐ 

 เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมนายสัมฤทธิ์ ราชาสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ต าบลศรีธาตุ  มีปัญหาอยากน าเสนอ
ท่านนายก และท่านประธานสภา เรื่องที่ท่านนายกได้ชี้แจงนโยบาย กระผมขอเพ่ิมเติมความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินของหมู่บ้าน ผมอยากเสนอท่านนายกให้ความส าคัญ กับ อปพร.ในการ
ปฏิบัติงาน  เนื่องจากในพ้ืนที่เขตเทศบาลของเรามีสารเสพติดมากมายในชุมชนซึ่งผมไม่สามารถ
อธิบายได้ อยากเสนอแนะประธานสภา และท่านนายกพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุ คือให้ความส าคัญกับชุด อปพร. ตรวจเวรยาม  
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 เรื่องท่ี ๒ เรื่องปัญหาที่จอกแหน ในหนองน้ าบึงค าศรี ได้ยินว่าท่านนายกสั่งการให้กอง
สาธารณสุขฯ เอาข้ึนแล้ว  ก็ขอขอบคุณท่านนายกในระดับหนึ่ง ขอขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ในส่วนของ อปพร. ผมก็ได้ถามเกี่ยวกับในสมัยผมที่ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีครั้งก่อน 
ผมได้ด าเนินการสนับสนุน อปพร. มาโดยตลอด และผมก็ได้ซักถามว่าท าไม อปพร. ถึงได้หายไปใน
ส่วนของโครงการ ก็ได้รับแจ้งว่า สตง.ทักท้วงเกี่ยวกับการท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกับ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และก็ทางท้องถิ่นจังหวัดได้หารือกับกรม  ว่าการปฏิบัติงานมิได้ซ้ าซ้อนแต่อย่างใด  เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่คนละหน่วยงาน ซึ่งในส่วนนี้ทาง ผู้ใหญ่บ้านต้องการมี อปพร. ก็จะหารือกับเจ้าหน้าที่ และ
ปลัดเทศบาลฯ ว่าโครงการนี้จะด าเนินการต่อ และต้องคุยกับผู้น าชุมชนด้วย และขอชี้แจงที่
ประชุมให้รับทราบครับ และขอท่านเลขาสภาฯชี้แจงเรื่องนี้ให้ทราบเพ่ิมเติมด้วย 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เรียนเชิญท่านเลขาสภาฯครับ 

นางศรินยา  จันพลา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ขออนุญาตเรียนชี้แจงที่ท่านนายกได้ชี้แจงและท่านได้กรุณาสอบถามท่านนายก
เกี่ยวกับเรื่องของการท างาน ในเรื่องของ อปพร. จริงๆแล้ว รายละเอียดจะน าเรียนท่านอีกครั้ง 
ตอนนี้ที่เราเจอปัญหาคือผู้ที่เข้าร่วมอบรมหาคนไม่ได้ นอกจากนี้  ปัญหาอุปสรรคผู้ที่อบรมมาไม่มี
ความต่อเนื่อง ส าหรับการอบรมน่าจะเป็นการทบทวน  หรือจัดตั้งใหม่  แต่ในอนาคตต่อไป ท่าน
นายก มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะผลักดันในด้านนี้ ในเรื่องของการประสานงานในการด าเนินการต่อไป 
เริ่มต้นจริงๆแล้วที่ผ่านมาท่านนายกแต่ละท่านสนับสนุนในทุกๆด้าน นอกจากนั้นในส่วนอ่ืนๆ ดิฉัน
ก็ได้น าเรียนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ คนที่เรียกว่าอยู่ในวัยหนุ่มสาวหากมีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ดิฉัน
อยากให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมด้วย เพราะตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวไปท างานต่างจังหวัด ก็
คาดหวังว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่หนุ่มๆก็คงจะรบกวนท่านมาร่วมอบรมและหาคนช่วยในงาน
ด้านนี้ด้วย ก็ขอฝากเรียนท่านนายกไว้เพียงเท่านี้ก่อน   
 ก่อนที่จะด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปวันนี้ เรามีผู้หลักผู้ใหญ่คน
ส าคัญอีกคนหนึ่ง   เราขอต้อนรับท่านธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ต าแหน่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาประธานสภาคนที่ ๒ วันนี้เทศบาลต าบลศรีธาตุพร้อม
คณะทีมงานของท่าน ได้ท างานทั้งสนับสนุนและให้ค าแนะน ากับเทศบาลฯ และท่านมาแสดงความ
ยินดีกับท่านนายก ถาวร  นันทะแสง     ขอโอกาสนี้น าเรียนท่านธีระชัย  แสนแก้ว   ได้ให้เกียรติ
มอบช่อดอกไม้เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับท่านนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ เรียนเชิญค่ะ และกราบ
ขอบคุณท่านธีระชัย แสนแก้ว และทีมงานค่ะ 
 เรียนเชิญท่านประธานสภาน าเรียนระเบียบวาระการประชุมต่อไป เรียนเชิญค่ะ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน  ท่านใดมีเรื่องแจ้งในที่ประชุม หรือสอบถามนโยบายของท่านนายก
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ เรียนเชิญท่านสัมฤทธิ์ ราชาสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑๐ 
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นายสัมฤทธิ์ ราชาสุข 
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่๑๐ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ผมจะน าเรียนเรื่องการก่อสร้างสถานที่ส าหรับทิ้งสิ่งปฏิกูล ขออนุญาตเรียนถาม
ท่านนายกมีนโยบายที่จะสานต่อหรือไม่  ไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วครับ เพราะว่าตามที่ผ่านมา
ในสถานการณป์ัจจุบัน มีรถดูดส้วมไปทิ้งตามไร่ของชาวบ้าน ช่วงนี้เป็นฤดูฝน ผมว่ามีโอกาสสิ่ง
ปฏิกูลจะไหลลงไปในพ้ืนที่หนองน้ าสาธารณบึงค าศรีของเรา เห็นว่าโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆมี
มากมายครับ ขอเพ่ิมเติมหนึ่งค าถามครับ ขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญท่านนายกครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ตามที่ท่านสัมฤทธิ์ ราชาสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ได้เสนอเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลเกี่ยวกับการชะล้างของน้ าฝนที่จะชะล้างสิ่งปฏิกูลลงล าน้ าปาว อันนี้เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง 
และผมเห็นด้วย ในนามของคณะผู้บริหารจะได้ปรึกษาหารือกับทางปลัดเทศบาลฯและผอ.กอง
สาธารณสุขฯ  อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นแนวทางเสนอที่ดีมากครับ ผมก็ถือ
ว่าจะปฏิบัติแต่ให้ได้ข้อสรุปก่อน และแนวทางการปฏิบัติจะแจ้งในทางชุมชนรับรู้อีกครั้งหนึ่ง 
ขอขอบคุณครับ  

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้ตอบข้อซักถามของท่านสัมฤทธิ์ ราชาสุข  
มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เรียนเชิญท่านสุทธิรักษ์ เศรษฐศุทธิ์ ประธานชุมชนหมู่ ๑๑ 

นายสุทธิรักษ์ 
เศรษฐศุทธิ์ 
ประธานชุมชนหมู่ที ่๑๑ 

- เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน 
 กระผมขอแจ้งเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาเสนอ  บริเวณหน้าวัดศรีสว่าง
บรมสุข ไปทางบ้านโคกศรี ถนนเริ่มมีการช ารุด และท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยมาก เนื่องจาก
ปัญหาท่อน้ าตัน ทางระบายน้ าไม่ได้ ในช่วงของร้านจานเคน กุ้งเผา ทางทิศเหนือช่วงของบ้านคุณ
แม่สมัย น้อยนิล รางระบายน้ ามันตัน ไม่สามารถระบายได้ เมื่อมีฝนตกหนักๆจะท าให้ช่วงนี้
กลายเป็นคลองน้ า ผมขอเสนอวิธีแก้ไข คือใส่ท่อระบายน้ าใหญ่ๆ เพ่ือจะเชื่อมต่อให้ระบายได้
สะดวก เนื่องจากน้ าที่ท่วมก็ไหลลงหนองน้ าบึงค าศรีของเรา  ช่วงถนนเทศบาลซอย ๗-๑๑ และไป
สิ้นสุดที่ถนนศรีเจริญและท าให้เกิดปัญหาท่อตัน ส่งกลิ่นเหม็น ส าหรับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในทาง
สาธารณะ  บนถนนศรีเจริญขอไฟฟ้าที่ส่องสว่างด้วยครับ ขอฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณประธานชุมชนหมู่ ๑๑ ครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ  

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เกี่ยวกับปัญหาเรื่องต่างๆในชุมชนของเรา กระผมคณะผู้บริหารจะนัดผู้น าชุมชนแต่ละชุมชนมา
ประชุมหารือเรื่องปัญหาว่าเกิดอะไรบ้าง เพ่ือจัดท าแผนงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่
เดือดร้อน และท าการแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ  

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญท่านพรธิพา จงแก่นบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ 

น.ส.พรธิพา จงแก่นบุญ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๒ 

- เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
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 ดิฉันนางสาวพรธิพา  จงแก่นบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ขอประชาสัมพันธ์วันที่ ๑๘-๑๙ 
พฤษภาคม จะมีการท าบุญหมู่บ้าน ที่ต้องจัดขึ้นทุกปี ส าหรับงานประเพณีนี้ขอเสนอให้เป็น
ประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ไว้ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญท่านสุพัฒน์  ค าย่อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑๒ 

- เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมนายสุพัฒน์  ค าย่อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ผมขอแสดงว่ายินดีกับท่านนายก
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านครับ ที่ได้เข้ามาบริหารเทศบาลฯ ในด้านงานต่างๆครับ 
และฝากให้ทุกท่านช่วยท างานอย่างเต็มที่ ต่อไปหวังว่าทางเทศบาลจะติดต่อประชาชนต่างๆ ที่
จะเข้ามาบริหารจัดการ และด าเนินการตามแผนงานเพื่อน าเรื่องปัญหาต่างๆ และให้ผู้น าชุมชน 
เขียนโครงการต่างๆและน ามาเสนอให้กับคณะผู้บริหาร เรื่องการจัดการถนน ไฟฟ้าและทุก
ชุมชนมีปัญหาและช่วงนี้เป็นช่วงโควิดท าให้การประสานงานล าบากนิดหน่อย ช่วงรอยต่อของ
การเลือกตั้งด้วย และกระผมขอฝากทางเทศบาลและคณะผู้บริหารด้วยครับ ต่อไปขอฝากดูแล
ชุมชนและทางชุมชนจะร่วมมืออย่างเต็มที่ ขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญท่านบุญเยี่ยม พรมสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๙ 

นางบุญเยี่ยม พรมสอน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๙ 

- เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉันนางบุญเยี่ยม  พรมสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ ตามท่ีทางเทศบาลได้ออกส ารวจชุมชน
ให้ท างานเร่งด่วนคือโครงการแต่ละชุมชนเข้ามา เพ่ือคัดเลือกและด าเนินการต่อไป ตาม
โครงการที่เร่งด่วนที่สุด ส่วนมากจะเป็นโครงการเรื่องสภาวะสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาตรงนี้ทั้งเกิด
และไม่เกิด ส่วนงานเร่งด่วนช่วงนี้คือการตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องจากปีที่แล้วมีการจัดส่งโครงการมา
แต่ไม่ได้ด าเนินตามโครงการ และสิ่งส าคัญในการพัฒนาร่วมมือกันก็คือ การร่วมมือของทุก
ชุมชน และดูแลร่วมด้วยช่วยกัน และขอชมการจัดการขยะของกองสาธารณสุขที่เข้ามาร่วมเป็น
อย่างดี และขอฝากทีมงานคณะผู้บริหารช่วยส่งเสริมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของต าบลและงาน
เร่งด่วนก็คือการตัดแต่งกิ่งไม้ที่หน้าอ าเภอศรีธาตุ และอีกที่คือถนนรอบหนองน้ าบึงค าศรี  เป็น
จุดที่เด่นของทางเทศบาลฯ และศาลาสุขใจให้ปรับภูมิทัศน์ให้ดูดีขึ้นเพ่ิมเป็นพ้ืนที่ออกก าลังกาย
ของประชาชนอีกที่หนึ่ง ขอขอบคุณค่ะ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เรียนเชิญท่านนายกครับ 
 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ในส่วนของด้านหน้าของบึงค าศรี ผมได้ด าเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ แต่ยังไม่แล้ว
เสร็จ และผมได้สั่งการเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของเรื่องกิ่งไม้ ผมได้แจ้งให้ผู้น าชุมชนได้รับ
ทราบ และด าเนินการไปแล้วบางส่วนและผมได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อย
แล้ว เผื่อเกิดเหตุอันตรายขึ้น และประสานงานไปยังงานป้องกันฯและกองช่างเรียบร้อยแล้ว ใน
ส่วนของหนองน้ าศาลาสุขใจ ผมได้ไปส ารวจดูแล้วเกี่ยวกับถนน และการปรับภูมิทัศน์ล้อมรอบ 
และต้นไม้ต่างๆ ผมจะให้ทางฝ่ายกองช่างได้ออกแบบส ารวจ และมีอยู่ในนโยบายที่จะท าของ
บ้านเมืองในทุกๆด้าน และต้องดูงบประมาณด้วย และต้องยึดเทศบัญญัติด้วย ปีนี้โครงการไหน
ไม่ส าคัญผมก็อาจจะปรับเปลี่ยนก็ต้องขอจากสภา บางโครงการตามคณะชุดเดิมได้บัญญัติไว้ 
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ในนามของผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ก็ตั้งใจที่จะเข้ามาร่วมสภาและผู้น าชุมชนเพ่ือจะบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีในทุกๆด้านไปพร้อมกัน ขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เรียนเชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ 

นายวชิราวุธ ศรีพรหม 
รองประธานสภาฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ            
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมนายวชิราวุธ ศรีพรหม รองประธานสภาฯ เรื่องส่งเสริมด้านสุขภาพ และใน
ส่วนของรถหน่วยกู้ชีพของเราจอดไว้เฉยๆ ผมเลยมองเห็นว่าภาษีของประชาชนไม่ใช่มาจอดไว้
เฉยๆ ต้องมีการจัดการเพ่ือใช้งาน และผมขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านอรรถชัย  
นารัตน์โท ท่านมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งจิตอาสากู้ภัยและด าเนินการไปพร้อมกับหน่วยงาน
ทางเทศบาลฯ เมื่อเกิดอุบัติเหตุออกให้บริการอย่างรวดเร็ว   อยากให้ท่านอรรถชัย  นารัตน์โท 
สมาชิกสภาฯ ให้อธิบายในส่วนของการด าเนินการครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เชิญท่านอรรถชัย  นารัตน์โท ครับ 

นายอรรถชัย  นารัตน์โท 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมนายอรรถชัย  นารัตน์โท สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ขอน าเรียนเรื่อง
แนวความคิดที่จะจัดตั้งจิตอาสากู้ภัยศรีธาตุ  คือจะขอประชาสัมพันธ์แนวคิด คือกระผมอยาก
เปิดเป็นมูลนิธิอาสากู้ภัยศรีธาตุ และเป็นจิตอาสาที่ออกงานได้และท าให้ด าเนินการรวดเร็ว 
เพราะไม่ต้องโทรเข้าจังหวัด จะประสานงานผ่านมูลนิธิอาสากู้ภัยศรีธาตุได้โดยตรงเลย 
ขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญท่านสัมฤทธิ์ ราชาสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑๐ ครับ 

นายสัมฤทธิ์ ราชาสุข 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑๐ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ        
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ในเรื่องของรถกู้ชีพ ทราบว่าเทศบาลมีอยู่แล้ว  เพียงแต่ยังไม่ใช้งาน  และ ท่าน สท. 
อรรถชัย  นารัตน์โท  จะเปิดมูลนิธิอาสากู้ภัยศรีธาตุ อีก ทางชุมชนสับสนว่าต้องใช้บริการ
หน่วยงานไหนครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญท่านนายกครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ในส่วนของรถกู้ชีพ ฝ่ายงานป้องกันฯ ได้แจ้งว่า รอใบอนุญาตในการประกอบการกู้ชีพ ในส่วน
ต่างๆด้วย จึงจะสามารถออกปฏิบัติงานได้ และมีบุคลากรประมาณ ๖ คนครับ ขอน าเรียนให้
ทราบว่ารอใบอนุญาตในการประกอบการกู้ชีพครับ ขอน าเรียนก่อนครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณท่านนายกครับ และขอสวัสดีท่านท้องถิ่นอ าเภอที่ได้ร่วมเป็นเกียรติ เข้าร่วมรับฟัง
การแถลงนโยบายของท่านนายกครับ  
ต่อไปเชิญท่าน  ปรดิษฐ์ ระบาเลิศ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ครับ 
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นายปรดิษฐ์ ระบาเลิศ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม ปรดิษฐ์ ระบาเลิศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กระผมในฐานะที่ปรึกษาพิเศษมี
แนวคิดว่าผมจะมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเพ่ือช่วยงานท่านนายกอีกด้านหนึ่ง และสภานี้จะท า
ควบคู่กับสภาเทศบาล หากท่านพร้อมที่จะท าผมก็จะขออนุญาตท่านนายกถาวร นันทะแสง 
เพ่ือที่จัดท าและเสนอท่านนายก เพ่ือด าเดินการต่างๆ จะได้ท าให้โครงการต่างๆจะได้ด าเนิน
อย่างรวดเร็ว จัดการประชุมและท าโครงการขึ้นและน าเรียนคณะบริหาร ผมจะช่วยประสาน
และท าให้ดีที่สุด เพราะผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่เทศบาลต าบลศรีธาตุ ขอขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณครับท่านปรดิษฐ์ ระบาเลิศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เทศบาลฯเราถือว่าเป็นเกียรติอย่าง
ยิ่งที่มีท่ีปรึกษาพิเศษอย่างท่านครับ  
 อีกท่านหนึ่งก็คือ ท่านสรวิทย์  นาแพงสอน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี ขอขอบคุณท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ครับ 

 - ขณะนี้ได้ล่วงเลยเวลาเที่ยงมามากแล้ว  ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน ที่อาคารงาน
ป้องกันฯ นะครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
          
   (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดเทปบันทึกเสียง 
              (  นางศรินยา  จันพลา  ) 
             ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วตามข้อ๓๓แห่ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายชาญชัย วรรณค า)  
           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
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   (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายสมชาย  โสภาค า ) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
 
   (ลงชื่อ)    เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นางทองใส  บุญมา) 
       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
   
 
การรับรองรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
สมัย   สามัญ  สมัย  แรก   ครั้งที่........๒...../...๒๕๖๔................ประจ าปี.......๒๕๖๔.............  
 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔  ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อในรายงานการ
ประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              ( นายสงกรานต์  คุยบุตร ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 


