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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด    
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2564 

วันพฤหัสบดีที่  20  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส  ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด สุเทพ  เปรียบจัตุรัส  
2. นางนัดดา  ตอนจอหอ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด นัดดา  ตอนจอหอ   
3. นายมนัส  ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 มนัส  ดอกบุญนาค 
4. นายชนะ นิจจอหอ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ชนะ  นิจจอหอ   
5. นายวีระ กว้างนอก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 วีระ กว้างนอก   
6. นายสนิท  ชวนโพธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 สนิท  ชวนโพธิ์   
7. นายนัฎฐวุฒิ  ขันแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต   1 นัฎฐวุฒิ  ขันแก้ว   
8. ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 มารุต  วังคะฮาด   
9. นายสุรัตน์  เชิดโคกสูง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 สุรัตน์  เชิดโคกสูง   

10. นายบุญช่วย  สนใหม่  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 บุญช่วย  สนใหม ่ 
11. นายศิลป์ศรุต บุญญานุสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 ศิลป์ศรุต บุญญานุสนธิ์  
12. นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 พีรเดช  เชี่ยวจอหอ  
13. ว่าที่ร้อยเอกสกล  พละเสน เลขานุการสภาเทศบาลฯ สกล  พละเสน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายธูป  รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ธูป  รอดจอหอ 
2. นายสนอง  ไขโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด สนอง  ไขโพธิ์ 
3. นางวิไล  นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด วิไล  นาคดิเลก 
4. นายเกริกชัย  นิลศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตลาด เกริกชัย  นิลศิริ 
5. นายสวง    ชวนโพธิ ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตลาด สวง ชวนโพธิ์ 
6. นายประกอบ ปานสันเทียะ รองปลัดเทศบาล ประกอบ  ปานสันเทียะ 
7. นางพัชรี  สงสันเทียะ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  สงสันเทียะ 
8. นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด ศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
9. นายสุขุม  ขยันงาน ผู้อำนวยการกองช่าง สุขุม  ขยันงาน 

10. นายอาคม  เชื้อบัณฑิต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อาคม  เชื้อบัณฑิต 

11. นางสาวนพาภรณ์ วิเศษทรัพย์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

นพาภรณ์ วิเศษทรัพย์ 

12. นางสาวนัยน์ปพร  กองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นัยน์ปพร  กองสุวรรณ์ 

ผู้มาประชุม  ....13...... คน 
ผู้ไม่มาประชุม  .......-....... คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  .....12..... คน 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจำปี  2564 

วันพฤหัสบดีที ่ 20  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด 

 
เริ่มการประชุม  เวลา  09.00  น. 

              เมื่อถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  ได้ตรวจสอบองค์ประชุม  สมาชิกสภาฯ  จำนวน 12  คน       
มาประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส  ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
ตำบลตลาด  ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ในที่ประชุม  และว่าที่ร้อยเอกสกล  พละเสน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลตลาด 
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาด  

ปลัดเทศบาล  เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดำเนิน     
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 การกำหนดสมัยการประชุม สมัยสามัญ  ประจำปี  2564  และวันเริ่มประชุม         

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำปี  2565   

ประธานสภาฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศกำหนดสมัยประชุมฯ   

เลขานุการสภาฯ -ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาด  เรื ่อง  การกำหนดสมัยการประชุม  สมัยสามัญ  
ประจำปี 2564  และวันเริ่มประชุมสามัญ   สมัยที่ 1  ประจำปี 2565   

            อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา  24  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  และ ข้อ  21  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว ่าด ้วยข้อบังคับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึงฉบับที ่  2               
พ.ศ. 2554   ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ในคราวการประชุมสภา
เทศบาลตำบลตลาด  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  13   พฤษภาคม   2564   ได้กำหนดสมัยการ
ประชุม สมัยสามัญ  ประจำปี  2564  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  
2565  ดังต่อไปนี้ 

1.  การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  

2. การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 2564 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 20   กรกฎาคม  2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  

3. การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2564 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน2564   เป็นต้นไป มีกำหนดไมเ่กิน  30  วัน  

 

/4. การประชุมสภา................. 
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4. การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี  2564  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  

5. การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี 2565 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์   2565   เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

     ประกาศ ณ  วันที่  13  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

                  (ลงชื่อ)     สุเทพ  เปรียบจัตุรัส 
        (นายสุเทพ   เปรียบจัตุรัส) 
              ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด 

 1.2 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี  2564 

ประธานสภาฯ  -เชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ฯ    

เลขานุการสภาฯ -ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาด  เรื่อง   การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด       
สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี  2564 

ตามมติ ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ในคราวการประชุมสภาเทศบาล     
ตำบลตลาด  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  13   พฤษภาคม   2564   ได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  2564 เริ่มตั้งแต่วันที่  20  พฤษภาคม   2564 เป็นต้นไป      
มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน นั้น 

เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานของสภาเทศบาลตำบลตลาด เป ็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข
เพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่  2) พ.ศ. 2554   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562    
ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด  จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1  ประจำปี  2564  เริ่มตั้งแต่วันที่  20  พฤษภาคม   2564  มีกำหนดไม่เกิน  
30  วัน   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

     ประกาศ ณ  วันที่  13  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

                  (ลงชื่อ)     สุเทพ  เปรียบจัตุรัส 
        (นายสุเทพ   เปรียบจัตุรัส) 
              ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี2....................... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  ครั้งแรก  วันที่  13  พฤษภาคม 2564    

ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลตลาด  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ครั้งแรก       เมื่อ
วันที่  13   พฤษภาคม  2564  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว  ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่  
1/2564  เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2564  โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้สมาชิกฯ   ทุกท่าน  ได้พิจารณาว่าจะมีแก้ไข หรือเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด   ครั้งแรก  เมื่อวันที่  13   พฤษภาคม  2564  
หรือไม่    

       หากไม่มีสมาชิกฯ   ท่านใด ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอมติรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ ครั้งแรก   เมื่อวันที่  13   พฤษภาคม  2564  ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   3.1 การแถลงโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลตลาด 
ประธานสภาฯ  -นายกเทศมนตรี ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลตลาด ก่อนเข้ารับหน้าที่   

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย   

เลขานุการสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562   
        มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า รับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุม สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 
ทั้งนี้ ภายใน สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  

         กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือ
สภา เทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่น
ช้าไป จะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดำเนินการ
ไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ 
เลือกประธานสภาเทศบาล  

          การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรี ให้กระทำโดยเปิดเผย โดย 
นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ที่มาประชุมด้วย  

 

 

/ หากนายกเทศมนตรี....................... 
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            หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแจ้ง ให้นายกเทศมนตรีจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
คนภายในเจ็ดวัน โดย ให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมา ใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 

ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภา เทศบาลเป็นประจำทุกปี  

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดย เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลตลาด 

    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด 
           และผู้ทรงเกียรติ ที่ร่วมประชุม ทุกท่าน 

   กระผมนายธูป รอดจอหอ ได้รับความไว้วางใจ ได้รับการเลือกตั้งจาก พ่อแม่  พ่ีน้อง 
ประชาชน ชาวเทศบาลตำบลตลาด เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด นั้น กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ถูกต้อง สุจริต โปร่งใส พร้อมที่จะรับฟังปัญหาความคิดเห็นจากทุกฝ่าย   หากนำมาปฏิบัติ
แล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประชาชนชาวเทศบาลตำบลตลาด 

  บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลตลาดเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด ให้มีความเจริญรุ่งเรืองใน 
ทุก ๆ ด้าน โดยเน้นการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาที่ เร่งด่วนเพื่อให้มี    
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย 

    สร้างความสามัคคี สร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนทุกระดับ 
เช่น ผู้นำท้องที่ ผู ้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. อพปร. ชรบ. จิตอาสา ชมรม กลุ่มอาสา     
ต่าง ๆ และประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นการมุ่งพัฒนาสภาพสังคมโดยรวมของเทศบาลตำบล
ตลาด ให้มีความเข้มแข็งและ ยั่งยืน ให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อต่อกันตามวัฒนธรรม
และประเพณีของคนไทยในท้องถิ่น 

   ซ่ึงจะดำเนินการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา" เพ่ือ   พ่อ
แม่  พี่น้อง   ประชาชน ชาวเทศบาลตำบลตลาดของพวกเราทุกคน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาดังต่อไปนี้ 

 
 
 

/1. นโยบายเร่งด่วน....................... 
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     ๑. นโยบายเร่งด่วน 
สร้างความสามัคคี สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กับขุมชนของพวกเรา 
- การส่งเสริม "ชุมชนมีรายได้ ขายสินค้าออนไลน์" 
- การส่งเสริมการขายสินค้าของชุมชน ทางระบบออนไลน์ และทางระบบอ่ืน ๆ 

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
- การส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรของชุมชน เพื่อให้เป็นรายได้ท่ียั่งยืน 
- การส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างอาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได้ การอบรม

จากเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ทั้งจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน 
- การส่งเสริมการอบรมอาชีพงานช่าง ต่าง ๆ ช่างวัยเกษียณในชุมชน 
- การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเร่งด่วนตามที่ประชาชนต้องการ เช่น ปรับปรุง

ซ่อมแซมเพ่ิมเติมถนน ไฟฟ้า น้ำประปา สาธารณูปโภค ต่าง ๆ ตามที่ประชาชนต้องการ 
หรือที่ได้รับความเดือดร้อนแบบเร่งด่วน 

๒. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
สร้างสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่มั่นคง 
- การส่งเสริม "ชุมชนดี มีรอยย้ิม" ให้เกิดข้ึนในชุมขนทุกชุมชนในเทศบาลตำบล

ตลาดของพวกเราทุกคน 
- การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวอบอุ่น 
- การส่งเสริมการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ของทางภาครัฐ และ

ภาคเอกชน   ขอความร่วมมือพร้อมช่วยเหลือกันกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ 
สารวัตร อสม. จิตอาสา ประธานชุมชน ประธานนิติบุคคล ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ให้
ทันเหตุการณ์ตลอด เกี่ยวกับโรคติดต่อร้ายแรง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อความปลอดภัย
จากโรคติดต่อในชุมชน 

- การส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง การดูแลสุขภาพที่ดี ที่ถูกต้องให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

- การส่งเสริมการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
- การส่งเสริมให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างความภูมิคุ้มกัน เพ่ือ

ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน 

๓. การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
- การส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
- การส่งเสริมการสร้างอาชีพกลุ่ม ต่าง ๆ ในชุมชนให้มีรายได้ที่ยั่งยืน เช่น กลุ่ม

อาชีพในชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
- การส่งเสริมการอบรมเพ่ิมความรู้ การศึกษาและการดูงานทางการเกษตร 
- การส่งเสริมใหม้ีให้เพ่ิมแหล่งน้ำ เพื่อทำการเกษตรให้ได้อย่างทั่วถึง 
- การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ใช้ในการเกษตร เพื่อลดต้นทุนให้กับ

เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 
 

/-การส่งเสริมด้านการเกษตร............... 
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- การส่งเสริมด้านการเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือจำหน่ายในชุมชน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในชุมชน 

- การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุน เพ่ือลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร 

๔. การส่งเสริมด้านสังคม 
- การส่งเสริมการจัดงานพิธีวันสำคัญ รัฐพิธี และงานพิธี ต่าง ๆ ของไทย 
- การส่งเสริมกิจกรรมทางวัด พิธีทางศาสนา งานประเพณี งานบุญประจำปี 

ชุมชนรายได้ 
-การส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินในชุมชน 
-การรับฟังความคิดเห็น การรับฟังปัญหาต่าง ๆ  ข้อเสนอการแนะนำจากประชุม

คมในพ้ืนที่ของชุมชนต่าง ๆ   
-การรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้โดยตรง หรือผ่านทางระบบออนไลน์ตลอด  24  

ชั่วโมง 
-การส่งเสริมโครงการศูนย์กลางเรียนรู้ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ในชุมชน 
-การส่งเสริมผู้สูงอายุ  เพ่ิมความรู้ เพิ่มคุณภาพชีวิต 
-การช่วยเหลือการสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
-การส่งเสริมการทำกิจกรรมของผู้นำชุมชน กิจกรรมด้านต่าง ๆ 
-การส่งเสริมการรักษาศิลปะและวัฒนธรรรม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-การส่งเสริมการอบรมการเพิ่มความรู้ การศึกษาดูงานต่าง ๆ  เพ่ือการนำมาพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้นในชุมชน 
-การส่งเสริมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลตลาด  ให้เพิ่มทักษะความรู้  

การเร ียนรู ้เพิ ่มเติมที ่ม ีค ุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี  เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  
และเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันในชุมน 

5.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด  เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกความสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน  และการคมนาคมการสัญจร  โดยมี
แนวทางการพัฒนา  ดังต่อไปนี้ 

-จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ำในชุมชน ให้ได้รับความสะดวกในทุก
ฤดูกาล  ให้เพียงพอในทุกชุมชน และทุกหมู่บ้าน 
 -การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน 
และระหว่างตำบล โดยการประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

 
 
 

/- การส่งเสริมการป้องกัน…………… 
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- การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญ เช่น ภัย
แล้ง อุทกภัยอัคคีภัย อุบัติภัย จัดให้มีรถหรือเครื่องมือที่ ทันสมัยให้ครบ เตรียมพร้อมตาม
การใช้งานและการอบรมเจ้าหน้าที ่ให้มีความสามารถในการเผชิญเหตุ การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีในที่เกิดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว 

- จัดให้มีถังดับเพลิง และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทุกชุมชนและทุกหมู่บ้าน 
- จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด สถานที่เหมาะสมแหล่งชุมชนและหมู่บ้าน เพ่ือ

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ภายในเทศบาลตำบลตลาด 
- จัดให้มีป้ายแจ้งสถานที่สำคัญ ป้ายแจ้งเส้นทางและเส้นทางลัด ป้ายแจ้งสถานที่ 

ต่าง ๆ และป้ายแจ้งเครื่องหมายการจรารจร ป้ายสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ไฟสัญญาณจราจร เป็นต้น 
- จดัให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ตามเส้นทาง ซอยตรอกในชุมชน ต่าง ๆ อย่าง

ทั่วถึง 

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลตลาด ให้มี

ทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
- การส่งเสริมจัดให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อรักษาสภาพป่าให้มีสัดส่วนสมดุลกับ

สภาพพ้ืนที่ 
- การส่งเสริมการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยตามชุมชนและทุกหมู่บ้าน ให้ได้

มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 
- จัดให้รถเก็บขนขยะตามชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

ความสะดวก 
- จัดให้มีการคัดแยกชยะและมีถังรองรับขยะ ให้เพียงพอในชุมชน 
- การส่งเสริมจัดให้มีสวนสาธารณะ หรือสถานที่ออกกำลังกายให้กับชุมชน 
- การส่งเสริมการพัฒนาการใช้พลังทดแทนในด้าน อื่น ๆ ในชุมชน หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
- การส่งเสริมการให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ ก่อนปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำตาม

ธรรมชาติ 

         ๗. การบริหารจัดการ 
มุ่งการพัฒนา มุ่งการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากที่สุด การบริหารงานของเทศบาล

ตำบลตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประขาชน และการให้บริการ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วนโดยมีแนวทางการ 

- การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติหน้าที่ที ่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชน โดยสามารถให้บริการประซาชนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จะต้องลด
เวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน ทุก ๆ เรื่องในการให้บริการประชาชน โดยให้มีการ
เปรียบเทียบระยะเวลาที่ลดลงได้อย่างชัดเจน 

 
 
 

/- การพัฒนา การปรับปรุง…………….. 
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- การพัฒนา การปรับปรุง และการให้บริการประชาชน โดยมีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตลาด ให้มองเห็น
ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพและนับถือ 
ที่จะต้องให้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีความสะดวก และการให้บริการที่สุภาพ การ
อ่อนน้อม เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือกับเทศบาล
ตำบลตลาดในการปฏิบัติงาน 

- การพัฒนาและปรับปรุง ต่อเติมสร้างอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการ
บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

- การจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย เครื่องใช้สำนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

- การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ  การบริหารงาน     
ให้มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ  เรื่อง  

เรื่องท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด ที่เคารพ 

กระผมจะดำเนินนโยบายตามกรอบของกฎหมายและอำนาจหน้าที่ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อน
นโยบายหรือการเปลี ่ยนแปลงนโยบายไปสู ่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ได้นั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กร ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายข้าราชการประจำ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประชาชน ภาคเอกชนและที่เก่ียวข้อง
ทั่งในและนอกเขตเทศบาลตำบลตลาด เพ่ือประโยชนในการดำเนินนโยบายต่อไป   

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด ที่เคารพ 

กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลตำบลตลาดอันเป็นองค์กรที่มี
อำนาจหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลตำบลตลาด ว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  และยึดประโยชน์สุขของพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน  ชาวเทศบาล
ตำบลตลาด เป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลตลาดเรียบร้อยแล้ว            
ซึ ่งเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง            
(ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  มาตรา ๔๘ ทศ  โดยไม่มีการลงมติ  ถือว่าที่ประชุม
ได้รับทราบแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

/ ระเบียบวาระท่ี 4............. 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 4.1 แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่   
                                             ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศปก.ศบค.)  เกี่ยวกับการ

ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา  9  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ฯ 

ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 
1010  ลงวนัท่ี 18  พฤษภาคม  2564  เรือ่ง  แจ้งผลการประชุมของศูนย์
ปฏิบัติการ  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (ศปก.ศบค.)  เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  ภายใต้ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา  9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548ฯ 

           ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.)  ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมสภาใน
แต่ละจังหวัด โดยให้พิจารณาถึงระดับสีของพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อเสนอของกรมควบคุมโรคที่ได้จัดการประชุม
โดยนั่งเว้นระยะห่าง มีการตรวจคัดกรองแยกห้องประชุมสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก
พ้ืนที่เสี่ยง  จัดให้มีเจลล้างมือ  และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงห้าม
ไม่ให้มีการรับประธานอาหาร ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป  
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขของศูนย์ปฏิบัติการ  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.)  ดังกล่าว  ไปใช้สำหรับการประชุมสภา
ท้องถิ่นอ่ืนด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ  ครั้งที่  1  ประจำปี  
2564   ก็ได้ประชุมมาครบตามวาระการประชุมแล้ว  ขอขอบคุณสมาชิกฯ        
ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้   ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1   ครั้งที่ 2 ประจำปี   2564  ในวันที่  28   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 
2564   เวลา  09.00 น.   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดวันนี ้ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ         
การประชุมทุกวาระแล้ว  ผมขอปิดประชุม 

 

/ปิดประชุม.................... 
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ปิดประชุม เวลา   11.30  น.  
 
   ลงช่ือ ว่าที่ร้อยเอก..      สกล  พละเสน 
                 ( สกล  พละเสน ) 
                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาด 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีการประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2564   เมื่อวันพฤหัสบดี  20  พฤษภาคม   2564   แล้ว
ในคราวการประชุม  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่    24  พฤษภาคม   2564 

 
ศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์          วีระ  กว้างนอก 

                   (นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์)     (นายวีระ  กว้างนอก) 
    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          พีรเดช  เชี่ยวจอหอ     ชนะ  นิจจอหอ 
 (นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ)          (นายชนะ  นิจจอหอ) 

               กรรมการตรวจรายงานการประชุม                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
  ร้อยตำรวจโท  มารุต   วังคะฮาด 
                        (มารุต   วังคะฮาด) 
  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 สภาเทศบาลตำบลตลาด  ได้มีประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด     
สมัยสามัญ   สมัยที่  1   ครั้งที่ 2   ประจำปี  2564 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
 
 

    สุเทพ   เปรียบจัตุรัส 
(นายสุเทพ   เปรียบจัตุรัส) 

       ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด 
 

 

 

 

 


