
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันศุกร์ที่  7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
ณ ห้องประชุมภาเทศบาลต าบลผักไหม  เวลา 09.30 น. 

.......................................................... 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเจริญ ใยอ้ิม ประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม เจริญ ใยอ้ิม  
๒ นายประสิทธิ์ วันศุกร์ รองประธานสภา ทต.ผักไหม  ประสิทธิ์ วันศุกร์  
3 นายถาวร ศรีไพร สมาชิกสภา ทต.ผักไหม เขต 1 ถาวร ศรีไพร  
4 นายบุญรอด เข็มแก้ว สมาชิกสภา ทต.ผักไหม เขต 1 บุญรอด เข็มแก้ว  
5 นายเยือน เพ็งเภา สมาชิกสภา ทต.ผักไหม เขต 1 เยือน เพ็งเภา  
6 นางกุหลาบ อินทร์โสภา สมาชิกสภา ทต.ผักไหม เขต 1 กุหลาบ อินทร์โสภา  
7 นายไพทรูย์ มีเจริญ สมาชิกสภา ทต.ผักไหม เขต 1 ไพทรูย์ มีเจริญ  
8 นางสมพร ปิ่นแก้ว สมาชิกสภา ทต.ผักไหม เขต 2 สมพร ปิ่นแก้ว  
9 นางพิกุล ทองน้อย สมาชิกสภา ทต.ผักไหม เขต 2 พิกุล ทองน้อย  
10 นายชาตรี ดัชถุยาวัตร สมาชิกสภา ทต.ผักไหม เขต 2 ชาตรี ดัชถุยาวัตร  
11 นายด า สุขสมัย สมาชิกสภา ทต.ผักไหม เขต 2 ด า สุขสมัย  
12 นายปิ่น ใยอิ้ม สมาชิกสภา ทต.ผักไหม เขต 2 ปิ่น ใยอ้ิม  
13 นางพรพรรณ สุจินพรัหม เลขานุการสภาฯ พรพรรณ สุจินพรัหม  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีต าบลผักไหม สุรวิทย์ ฉลาดมาก  
2 นายสว่าง พานเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีฯ สว่าง พานเพ็ชร  
3 นายชัชพงศ์ อรชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ชัชพงศ์ อรชัย  
4 ร.ต.อ.บุญถิ่น ปราบหนองบัว เลขานุการนายกฯ บุญถิ่น ปราบหนองบัว  
5 นายสุบิน ลุนด า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สุบิน ลุนด า  
6 นางอนัญญา แจ่มใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนัญญา แจ่มใส  
7 นางสาวสายบัว ภาสดา เจ้าพนักงานธุรการ สายบัว ภาสดา  
8 นางสาวอมรรัตน์ วิยาสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์ วิยาสิงห์  
9 นายธนู อินทร์โสภา พนักงานขับรถยนต์ ธนู อินทร์โสภา  
10 นางทองคูณ โพธิ์แก้ว พนักงานจ้างทั่วไป ทองคูณ โพธิ์แก้ว  
11 นายช้าง ภาคนิตร ประชาชน หมู่ 9 ช้าง ภาคนิตร  
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เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
นางพรพรรณฯ   
เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาครบองค์ประชุม ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 บัญญัติไว้ว่า “การประชุมสภาเทศบาลต้องมีสมาชิก
สภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม” เมื่อที่ประชุมพร้อมดิฉันขอ
เชิญประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ผักไหม ต่อไป 
นายเจริญฯ 
ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเจริญฯ 
ประธานสภาฯ   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
  -ไม่มี- 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ านวน..-..เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลผักไหม 
นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ  เ ชิญท่ านนายก เทศมนตรี ต าบลผั ก ไหม  เ สนอ เ รื่ อ งการแถลงนโยบายของ                      
นายสุรวิทย์ ฉลาดมาก ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลผักไหม ให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ เรียนเชิญท่าน
นายกฯ แถลงนโยบายแก่สภาครับ   
นายสุรวิทย์ฯ   
นายกเทศมนตรีฯ      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหมที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลผักไหม ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากพ่ี
น้องประชาชนต าบลผักไหม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุรินทร์ 
ประกาศรับรองผลเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามระเบียบเทศบาล มาตรา 48 นายกเทศมนตรีต าบลผักไหม     
เมื่อเข้ารับหน้าที่แล้วต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาเพ่ือให้สภารับรอง โดยให้มีการรับรองจากมติที่ประชุม ดังนั้น 
จึงขอแถลงนโยบาย ดังนี้ 

1.นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา 
            มุ่งพัฒนาจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังค ากล่าวที่ว่า “การศึกษาสร้างคน  คนสร้างชาติ”จัดหาอาหารกลางวัน  อาหาร
เสริม  (นม)  ให้เด็กนักเรียนได้รับประทานและดื่มอย่างพอเพียง  เพ่ือการเจริญเติบโตที่สมวัย   สนับสนุนให้มีการ
จัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างเป็นรูปธรรม 

2.นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            ด าเนินการก่อสร้าง  ขยาย และปรับปรุง ถนน  ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  เพ่ือความ
สะดวกสบายและใช้สัญจรอย่างปลอดภัย  พร้อมทั้งปรับปรุงทางระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ า
ติดตั้ง ซ่อมแซมและเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน ถนน ตรอกซอยอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน   จัดให้มีน้ าสะอาดใว้เพ่ือ
อุปโภคบริโภค 
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3.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการป้องกันและควบคุมทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพกายและ

จิตใจของประชาชนทุกช่วงวัย จัดให้มีรถกู้ชีพประจ าเทศบาลต าบลผักไหมที่มีประสิทธิภาพ สะดวก  รวดเร็ว บริการ
ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในเขตเทศบาล ตลอดจนป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ให้ปราศจากมล พิษ 
เพ่ือให้เทศบาลต าบลผักไหมเป็นเมืองน่าอยู่  อย่างยั่งยืน 

4. นโยบายด้านสังคม การเมือง การบริหาร   
บริหารงานท้องถิ่นโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

หรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  บริการประชาชนด้วยความถูกต้องรวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้วัด
ประเมินผลได้  ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยจัดท าโครงการเทศบาลปลอดภัย ด้วยการติดกล้อง CCTV  

5.นโยบายด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสินค้าชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ และจัดหาช่องทางการจัด

จ าหน่าย  ส่งเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีทางศาสนา  และวันส าคัญต่างๆร่วมกับองค์กรอ่ืนใน

ท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์/วันลอยกระทง/วันเข้าพรรษาเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ท้องถิ่น จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยยึดหลักผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย
และจิตใจ   

นโยบายการพัฒนาที่ได้น าเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลไปแล้วนั้นการที่
จะท าให้นโยบายของผมบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ  จากท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ผู้น าหมู่บ้าน พนักงานเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนช่วยกันสนับสนุน
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อน ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และความ
รุ่งเรืองของเทศบาลต าบลผักไหมต่อไป   
นายเจริญ ใยอ้ิม 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลผักไหมได้แถลงนโยบายในที่ประชุมสภา และสมาชิกสภา
ทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น ต่อไปผมจะเข้าระเบียบวาระอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายเจริญฯ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดการ     
ประชุมครับ ขอบคุณครับ 
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เลิกประชุม  เวลา 11.00 น. 
 
 
   (ลงชื่อ)...................สายบัว  ภาสดา..............ผู้พิมพ์ 
               (นางสาวสายบัว  ภาสดา) 
                      เจ้าพนักงานธุรการ 
  
 

           (ลงชื่อ)...............พรพรรณ  สุจินพรัหม........จดรายงานการประชุม 
     (นางพรพรรณ  สุจินพรัหม) 

                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
 
 
 

          (ลงชื่อ).....................ด า  สุขสมัย...................ประธานตรวจรายงานการประชุม 
       (นายด า  สุขสมัย) 

                   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 2 
 
 
 

          (ลงชื่อ)..................สมพร  ปิ่นแก้ว.................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสมพร  ปิ่นแก้ว) 

                สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 2 
 
 
 

         (ลงชื่อ)...............กุหลาบ อินทร์โสภา..............กรรมการและเลขาฯตรวจรายงานการประชุม 
    (นางกุหลาบ อินทร์โสภา) 

                 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม เขต 1 
 
 
 
 

         (ลงชื่อ)......................เจริญ  ใยอิ้ม..................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                 (นายเจริญ  ใยอิ้ม) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


