
1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี   2564 

วันท่ี   10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2564   เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

…………………………. 

ผู้เข้าประชุม 

  1. นายพิชิต      โล้วตัง้กิจเจริญ  ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  2. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี  รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

3. นายประกอบ สวัสดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  4. นางสาวรัตนา ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  5. นายอิสระยศ  ภญิโญ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  6. นายพีระยุทธ  สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  7. นายพรชัย  ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  8. นางสาวสมบุญ เวชวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  9. นางสาวภัทรานิฐ์ ลับสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  10. นายอนุสัก  สายพวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  11.นายคณพศ  ศิริศรีอัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

  12. นายฉัตรา  พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  13.นาวสาวนริศา จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายณัฐกาล สุวรรณ   นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

2. นางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ    รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

3. นายภุชพงศ์    ทองพันภญิโญ   รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

4. นางศรัญญา    สีนารอด   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

5. นายธรรมอำนาจ  ดวงบุปผา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

6. ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ พรชวีโชติ  ปลัดเทศบาลปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

7. นางกุลภัส  กกสันเทียะ  ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

8. นางบุษบา  โชติจันทึก  ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการฯ 

9. นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

10. นางบังอร  กระจ่างโพธิ์  หัวหนา้สำนักปลัด 

11. นายจรูญ    ตังอำนวย    ผูอ้ำนวยการกองช่าง 

12. นางนิภาพร  คร้ามวงษ์  ผูอ้ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

13. นางกุลประทีป กรอบสูงเนิน  คณะกรรมการชุมชนสว่างแสงธรรมฯ 
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14. นางสมหญิง พัดโท   คณะกรรมการชุมชนสว่างแสงธรรมฯ 

15. นางสริิยากร สุวรรณรินทร์ คณะกรรมการชุมชนสว่างแสงธรรมฯ 

16. นางไพวัลย์  โครพงษ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนกลางบ้านพัฒนา 

17. รัตนวรรณ  สมพีรพันธ์ คณะกรรมการชุมชนสว่างแสงธรรมฯ 

18. นางสมควร  ลับสูงเนิน รองประธานโนนค่า-ออมสิน 

19. นางฉวีวรรณ แสงอรุณ ประธานคณะกรรมการชุมชนสว่างแสงธรรมฯ 

20. นางพร  อรรถพรโสภติ คณะกรรมการชุมชนสว่างแสงธรรมฯ 

21. นางปณิตา  แสนยะบุตร รองประธานชุมชนบ้านหันสามัคคี 

22. นางศรีสุนันท์ ราชัยสวรรค์ ประธานคณะกรรมการชุมชนแสงไทยประปา 

23. นางวาสนา  ตรอีาภรณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนบูรพาพัฒนา 

24. นางสงบ  จูมสูงเนิน ประธานคณะกรรมการชุมชนกลางบ้านพัฒนา 

25. นางชญานี  บูแมน  คณะกรรมการชุมชนกลางบ้านพัฒนา 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

(น.ส.นรศิา)  -กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ วันนี้วันที่  10 มิถุนายน 2564 

เลขานุการสภาฯ  เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี  2564 บัดนี้

สมาชิก 

สภาเทศบาลตำบลสูงเนินมาประชุม จำนวน 12  คน ครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉัน

ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ

ดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอกราบเรียนเชญิค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -วันนีว้ันที่  10  มิถุนายน  2564 เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   

ประธานสภาฯ  สมัยที ่ 2  ประจำปี  2564  ที่ประชุมครบองค์ประชุมแลว้  ผมขอเปิดประชุม 

สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ณ  บัดนี ้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผมขอให้

เลขานุการสภาฯ  ได้อ่านประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่องเรียกประชุมสภา

เทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี   2564 

(น.ส.นรศิา) - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน     

เลขานุการฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่   2  ประจำปี   2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   

24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่  14  พ.ศ. 2562   ประกอบกับมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

ครั้งแรก เมื่อวันที่  8  มถิุนายน  2564 กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2564 นับตั้งแต่วันที่  9  มิถุนายน   2564  

ซึ่งมีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  นั้น สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน   จึงประกาศเรียก

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  สมัยสามัญ  สมัยที่   2   ประจำปี  2564  

นับตั้งแต่วันที่   9   มิถุนายน  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป 
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   จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ   วันที่     8     มิถุนายน   พ.ศ.  2564 

              นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจรญิ 

             (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ) 

              ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

(นายพิชิตฯ)  -ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินได้มคีำสั่งเรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ  เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขอให้ฝ่ายเลขานุการ 

สภาฯได้อ่านคำสั่งแจ้งสมาชิกสภาฯและผูเ้ข้าร่วมประชุมได้ทราบด้วยครับ 

(น.ส.นรศิา) -ตามคำสั่ง  คำสั่งเทศบาลตำบลสูงเนิน ที ่187/2564 เรื่อง  แต่งตัง้รองนายก 

เลขานุการสภาฯ  เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบ

ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2564  แล้วนั้น เพื่อช่วยเหลือการบริหารราชการ

ของเทศบาลตำบลสูงเนิน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดความคล่องตัว  มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  เป็นไปตาม

กฎหมาย   ระเบี ยบ ข้อบั งคั บที่ เกี่ ย วข้อ ง  และเป็ น ไปตามน โยบายที่

นายกเทศมนตรีได้กำหนดไว้  อาศัยอำนาจตามความ  ในมาตรา 48 อัฏฐ (1) 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี  เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินมอบหมาย  ดังนี้ 

1. นางสาวอัจฉราพร สุวรรณ เป็น รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ลำดับที่ 1 

2. นายภุชพงศ์  ทองพันภญิโญ เป็น รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ลำดับที่2 

3. นางศรัญญา  สีนารอด        เป็น  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน   

4. นายธรรมอำนาจ  ดวงบุปผา เป็น  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน   

โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้รับเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายกำหนด 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่   1   มถิุนายน  2564  เป็นต้นไป   

       สั่ง  ณ  วันที่   10    มิถุนายน  พ.ศ.๒๕64    

         นายณัฐกาล  สุวรรณ 

               (นายณัฐกาล  สุวรรณ) 
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                นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่  8  มิถุนายน   

พ.ศ.  2564 

(นายพิชิตฯ) -ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ดำเนินการช้ีแจงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้ 

ประธานสภาฯ ทราบและตรวจสอบรายละเอียด  ความถูกต้องของสำเนารายงานการประชุม 

(น.ส.นรศิา)  -ดิฉันขอให้สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบ้ริหารเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 

เลขานุการสภาฯ  สำเนารายงานการประชุมที่ได้สำเนาแจกไปแล้ว นั้นโดยใหต้รวจสอบตั้งแต่หนา้ที่ 

1 - 17  ว่ามีขอ้ความใดบ้างที่สมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมหรอืไม่อย่างไร 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมในรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  ขอเชญินายฉัตรา  พจนานุวัตร ครับ 

(นายฉัตราฯ)  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมขอแก้ไขหน้าที่ 16 ครับ  

สมาชิกสภา  รายชื่อคณะกรรมการตกไป 1 คน คือ นายฉัตรา  พจนานุวัตร ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -เดี๋ยวใหเ้ลขานุการแก้ไขใหค้รับ  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอื  

ประธานสภาฯ  เพิ่มเติมในรายงานการประชุม หรอืไม่ผมขอมตริับรองรายงานการประชุมด้วย 

ครับ  

มติที่ประชุม  รับรอง    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่   3    เรื่อง  นายกเทศมนตรแีถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

(นายพิชิตฯ)  -ตามที่สภาเทศบาลตำบลสูงเนินได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

ประธานสภาฯ  ครั้งแรกและท่านนายอำเภอสูงเนนิปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัด 

นครราชสีมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนินแล้ว และ

ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนินได้นัดที่ประชุมเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล

สูงเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นเรื่องด่วนจำเป็นต้อง

ให้นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินแถลงนโยบายก่อนปฏิบัติหน้าที่ครับ ก็ขอเรียน

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ท่านณัฐกาล สุวรรณ ได้กล่าวแถลง

นโยบายครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  -ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินผู้ทรงเกียรติทุก 

นายกเทศมนตรี  ท่าน และผูเ้ข้าร่วมประประชุมในวันนี้ครับ นับจาก กกต.ได้ประกาศกำหนดให้มี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

2564 โดยกระผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลสูง

เนิน และ กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
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2564 แล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรคหนึ่งและวรรค

สาม ที่ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ามารับหน้าที่ ให้ประธานสภา

เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา

เทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ใหก้ระทำโดย

เปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกสมาชิก

สภาเทศบาลทุกท่านที่มาประชุมด้วย กระผมจึงใคร่ขอถือโอกาสนี้แถลงนโยบาย

ในการบริหารเทศบาลตำบลสูงเนิน ดังนี้ 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตาม

มาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ .ศ . 2562 เมื่อวันที่  28 มีนาคม  พ .ศ .2564 นั้น  และประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ให้นาย

ณัฐกาล สุวรรณ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งนั้น ในมาตรา 48 ทศ กำหนดให้ ก่อน

นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา เพื่อให้

นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ การประชุม

เพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรี

ต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา

ประชุม และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย  ในการนี้กระผม 

นาย 

ณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน จึงขอแถลงนโยบายต่อสภา

เทศบาลตำบลสูงเนิน ดังนี้  

1. นโยบายการบริหารจัดการ  

1.1 ทำงานด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล นำหลักการ มาตรการ และวิธีการ

บริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นกรอบปฏิบัติในการบริหารจัดการงานของ

เทศบาล ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

และนวัตกรรม เพื่อให้เทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่พึ่ง

ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

1.2 ยึดแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบการ  

บริหารงานเทศบาลและพัฒนาชุมชนเทศบาลในทุกมิติของการพัฒนา  

1.3 บริหารงานแบบมอือาชีพ รวดเร็ว ฉับไว โปร่งใส ชุมชนต้องมีส่วนร่วม  

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
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2.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นโดยการส่งเสริมการ 

จา้งงาน การลงทุนในพืน้ที่ สร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาทักษะอาชีพของ  

ประชาชนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น

และเศรษฐกิจโลกแบบใหม่  

2.2 เร่งพัฒนาตลาดให้มีคุณภาพ  ทันสมัย ปลอดภัยและสะดวกต่อพี่น้อง

ประชาชน  

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนถนนคนเดิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น และถนน

สายวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน แสดงถึงวิถีวัฒนธรรมประเพณีของชาวสูงเนิน  

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาผา้เงี่ยงนางดำ รวมทั้งการต่อยอดผลิตภัณฑ์  

3. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

3.1 เร่งพัฒนา ปรับปรุงซ่อมและสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง

แอสฟัสท์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานในชุมชน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง พร้อม

สร้างถนนเส้น ใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้สอดคล้องกับ

ความจำเป็นและความ ต้องการของประชาชนและชุมชนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 

เพื่อยกระดับศักยภาพ และคุณภาพชวีิตของคนในชุมชน  

3.2 เร่งสร้างทางระบายน้ำในเขตย่านชุมชนให้ครอบคลุมพืน้ที่อย่างเพียงพอ  

3.3 สนับสนุนการพัฒนาการประปาให้มีคุณภาพ  

3.4 เร่งติดตั้งโคมไฟสาธารณะในจุดเสี่ยงในย่านชุมชนและถนน ทั้งสายรองและ

สายหลัก ให้เพียงพอและดูแลซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ  

4. นโยบายด้านการศึกษา / คุณภาพชวีิต  

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีของ

บุตรหลาน ชาวเทศบาลตำบลสูงเนิน ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียน

ต่างๆ และ กำหนดการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ท้องถิ่น 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

4.2 พัฒนาบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลสูงเนิน สู่ความเป็น

มาตรฐาน และมีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง  

4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และด้อยโอกาส โดยจัดกิจกรรม พัฒนาบทบาท และคุณภาพชีวิตอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดตั้งโรงเรียนผูสู้งอายุ  

5. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา  

5.1 ฟืน้ฟูอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นใหต้่อเนื่อง อย่างเช่น งาน

รำ บวงสรวงท้าวสุรนารี งานแห่เทียนพรรษา งานลอยกระทง งานสงกรานต์ย้อน

ยุค  
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5.2 สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น โครงการ

บรรพชา สามเณรฤดูร้อน การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และการทำนุบำรุง  

พระพุทธศาสนา  

6. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

6.1 จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดเสี่ยงและย่านชุมชน ให้ทั่วถึงและอยู่ใน

สภาพ พร้อมใชง้านได้ตามปกติและเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ  

6.2 สนับสนุนให้ความร่วมมือ การดูแลความปลอดภัยให้ถึงบ้านประชาชนและ

ป้องกัน ปัญหายาเสพติดร่วมกับ อสตร. อพปร. ตำรวจ ผูน้ำท้องถิ่นอำเภอ  

7. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ใหป้ระชาชนฉีดวัคซีน หรอืการจัดหาวัคซีนป้องกัน

โรค โควิด-19 ให้เพียงพอกับประชาชนตามนโยบายรัฐ  

7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม องค์กร ชุมชนต่างๆ ในการ

จัดบริการ ด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ การป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันโรค

ต่างๆ  

7.3 ส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน  ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม

สะอาด บริเวณ ข้างถนนหลักหรอืถนนรอง  

7.4 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะและเกาะกลางถนนใหส้วยงามอย่าง

เหมาะสม  

7.5 เร่งแก้ไขการจัดเก็บขยะ โรงงานขยะให้ได้มาตรฐานต่อเนื่องและปลอดภัย

กับ ประชาชน  

8. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง / สังคม  

8.1 ปกป้องเทิดทูนสถาบันและจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อแสดงความ

จงรักภักดีอย่าง เหมาะสม  

8.2 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขของ ประเทศให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงประสานพลัง

การทำงานของ ประชาชน ภาคีเครือข่าย การพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่น อำเภอ 

จังหวัด  ต่อการบริหาร และพัฒนาเทศบาล  และเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารงานและเข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร ราชการ  

8.3 ส่งเสริม สนับสนุน คณะกรรมการชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมสาธารณะที่

หลากหลาย ครอบคลุมสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน  

9. นโยบายด้านเทคโนโลยี  

9.1 พัฒนาระบบการใช้ WIFI ให้เข้าถึงทุกชุมชน  
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9.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย  (หอกระจายข่าว) เพื่อกระจาย

ข่าวสารแก่ชุมชน  

9.3 จัดให้มีรถบริการช่วยเหลือผู้ป่วย “รถกู้ชีพ EMS” บริการทางการแพทย์

ฉุกเฉิน ช่วยเหลอืผูป้่วยในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน รวดเร็ว ฉับไว และปลอดภัย  

10. นโยบายด้านการกีฬา  

10.1 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่สนใจใน

กีฬาสู ่ความเป็นเลิศและจัดการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง  

10.2 จัดให้มีสถานที่พักผ่อน ลานกีฬาเอนกประสงค์ สถานที่ออกกำลังกาย 

และจัดให้ม ีศูนย์กีฬาในร่ม (Sports Complex) และอีสปอร์ต (E-Sport) 

ท่านประธานที่เคารพ จากนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลในวันนี้  

เพื่อให้สมาชิกสภาทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมจะบริหารงานเทศบาลให้เกิ ด

ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการที่จะทำให้นโยบาย

ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึง

ประชาชน ได้ช่วยกันสนับสนุน แปลง แนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติและร่วมกัน

ขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความ

เจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลสูงเนินสูงเนนิต่อไป 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ 

ประธานสภาฯ  ความคิดเห็นจะแจ้งปัญหาที่ผ่านมา ไปยังท่านนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้ 

พิจารณาหรอืให้ช่วยดำเนินการเพิ่มเตมิในประเด็นอื่นๆอีก เชญิครับ 

(นายพีระยุทธฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายพีระยุทธ  สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมเห็น 

ด้วยกับการแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี แต่มีส่วนหนึ่งในนโยบายการ

บริหารจัดการ ผมมีความเข้าใจดีในข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ซึ่ง

นายกเทศมนตรีชุดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนายกชุดใหม่  ข้าราชการ พนักงาน

เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ โดยการเป็น organization 

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงาน สิ่งที่สำคัญ คือ คน เพราะต้องใช้คนในการ

ทำงาน การทำงานของท่านนายกนั้น นายกเป็นคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีในการ

ทำงาน เราจะทำอย่างไรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของเราได้เรียนรู้เพิ่มเติม และใน

เรื่องของสวัสดิการของพนักงาน ผมอยากให้ดูแลสวัสดิการของพนักงาน 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ออกพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่เก็บขยะ ตัดต้นไม้ เมื่อเรามี

สวัสดิการที่ดีการทำงานก็จะดีไปด้วย และในเรื่องของเนื้องาน  job description  

ในแต่ละวันของเขาทำอะไรบ้าง มีการเขียนชัดเจนหรือเปล่า เขาต้องรู้ว่างานหลัก



9 
 

ของเขาคืออะไร งานรองคืออะไร และเรื่องการจัดทำ swot  analysis จุดอ่อนจุด

แข็ง แต่ละหน่วยงานแต่ละกอง ได้ทำไว้หรือเปล่า ทำเอาไว้แล้วได้ดำเนินการ

ตามนั้นหรือเปล่า ทำไปแล้วมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่า และจะช่วยกันแก้ไข

อย่างไร นี้คือสิ่งสำคัญ เขาต้องแก้ไขที่เทศบาลก่อน ต้องมีความเข้าใจตรงกัน 

เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ ในการทำงานผมอยากให้สแกนลายนิ้วมือครับ ขอบคุณ

ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่ เชญินายคณพศ  ศริิศรีอัจฉราพร ครับ 

(นายคณพศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายคณพศ   ศริิศรีอัจฉราพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมเห็น 

ด้วยกับการแถลงนโยบายของท่านขอสนับสนุนนโยบายทั้งหมด ที่ท่านได้แถลง

มาแล้วนัน้ แต่มบีางส่วนที่ทางกระผม อยากนำเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. เรื่องค่าเช่าแผง เนื่องดว้ยสถานการณ์โควิด ทำให้พ่อค้าแม่คา้ไม่สามารถขาย 

สินค้าได้อย่างแต่ก่อน คนไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอย เพราะกลัวโรคโควิด 19 ทำ

ให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อน อย่างมาก จึงอยากเสนอให้ช่วยแบ่งเบา

ค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ด้วยการลดค่าเช่าแผง ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อลด

ความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเป็นระยะเวลาตามที่ท่านนายกเห็นสมควร 

และขอให้ตรวจสอบว่าผู้ที่ใช้แผงในตลาด คือผู้เช่าตัวจริงไหม  หรือมีการเช่าช่วง

เกิดขึ้น ขอให้พิจารณาในการทำสัญญาเช่าแผงใหม่ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าตัวจริง

เป็นเจ้าของอย่างแท้จรงิ ในกรณีมกีารเช่าช่วงเกิดขึ้น 

2. ความเสื่อมโทรม ของตลาดสดสูงเนิน จากการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน 

หลาย 10 ปี ทำให้มีหลายส่วนพังลงตามระยะเวลา เช่น หลังคาตลาดรั่ว ในวัน

ฝนตก ไฟดับบางจุด ความสว่างไม่เพียงพอ ท่อน้ำทิ้งตันระบายน้ำไม่ทัน ความ

สะอาดภายในตลาด เช่น สุนัขขึ้นไปนอนบนเขียงหมู หนูที่วิ่งในตลาด เราจะแก้ไข

อย่างไร จา้งบริษัทมากำจัดหนูโดยเฉพาะหรอืไม่ ฝากท่านพิจารณาครับ 

3. ตลาดเย็น อำเภอสูงเนิน ได้รับการรอ้งเรียนมาก ว่าแออัด คับแคบ พืน้ตลาด 

ลื่น ฝนสาด บันไดชัน ที่จอดรถไม่เพียงพอ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดร้องเรียนมาว่า

เกิดความไม่เท่าเทียมกันภายในตลาด เรื่อง ค่าเช่าแผงที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้อง

จ่ายทุกเดือน แต่ ที่มาขายในโรงจอดรถ มาวันไหนค่อยจ่ายค่าแผง วันไหนไม่มาก็

ไม่ต้องจ่าย ฝากท่านพิจารณาในส่วนนีว้่าจะแก้ไขยังไง 

4. จุดขายที่เกิดขึน้ใหม่ หนา้วัดใหญ่ ผมเห็นว่า ทำให้สูงเนินช่วงกลางวันดูคึกคัก 
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มากขึ้น ทำให้สูงเนินดูมีกิจกรรมค้าขายมากขึน้ แต่อยากให้ทางเทศบาลเข้าไปจัด

ระเบียบความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อค้าแม่ค้า เรื่องน้ำและ

ไฟฟ้าเพิ่มเติมดว้ย 

5. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง จากสถานีรถไฟ ไปจนถึง หน้าที่ว่าการอำเภอสูงเนิน  

จากปั๊มบางจากบ้านเหล่า ไปจนถึงหมู่บ้านพะยอมยงและจุดเสี่ยงอื่นๆ ฝากท่าน

ช่วยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ด้วย 

6. เรื่องการประสานงานแต่ละหน่วยงาน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานี 

ตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ ฯลฯ อย่างเช่น ถ้าหน่วยงานไหนขอความร่วมมือ ให้ช่วย

ร่วมจัดงานต่าง ๆ ก็อยากใหท้างเทศบาลของเราร่วมมอือย่างเต็มความสามารถ 

ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินายอนสุัก  สายพวรรณ์ ครับ 

(นายอนุสักฯ)  กราบเรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายอนุสัก  สายพวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมเห็นด้วย 

กับนโยบายทั้งหมดของท่านนายกผมอยากเพิ่มเติมนโยบายด้านเศรษฐกิจ  คือ 

1.การจัดทำแผนผังของร้านค้าในตลาดเพื่อง่ายต่อการซื้อขายของร้านค้าและ

สร้างการติดตามความแปลกใหม่กับประชาชน เพราะเมื่อความสะดวกรวดเร็วให้

การจับจ่ายใช้จ่าย ลูกค้าต้องการซื้อสิ้นค้าประเภทไหนแค่ดูแผนผังแล้วเข้าไปซื้อ

ได้ตรงจุดแล้วก็กลับบ้านได้ สร้างความแปลกใหม่ให้เป็นที่จดจำ อาจจะเป็น

ตลาดต้นแบบของจังหวัดหรือภูมิภาคในอนาคต ถ้าเราทำได้ดีพอเราน่าจะมีการ

จัดกลุ่มพัฒนาตัวนี้  ให้กับชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำ

ผลิตภัณฑ์ แต่ขาดช่องทางการตลาด เราควรมีช่องทางการตลาดส่งเสริม เพื่อดึง

เม็ดเงินจากภายนอกเข้ามา และอย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิด 

ผมในฐานะสมาชิก อยากให้ท่านนายก งดเก็บค่าเช่าแผงเป็นเวลา 3 เดือนของ

พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย และอีกอย่างการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เราควรส่งเสริมให้ทุก

ชุมชนในเขตเทศบาลสูงเนิน เข้าวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ขึน้มา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดรายได้อย่างยั่งยืน จดเป็นผลติภัณฑ์โอทอป  เป็นสินค้าประจำจังหวัดใน

อนาคต ในเรื่องของด้านนโยบายเศรษฐกิจ ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับท่าน

ประธาน 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินางสาวภัทรานษิฐ์  ลับสูงเนิน ครับ 

 (น.ส.ภัทรานษิฐ์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  ดิฉันนางสาวภัทรานษิฐ์  ลับสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ดิฉันเห็น 
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ด้วยเป็นอย่างยิ่งกับนโยบายที่ท่านนายกแถลง แต่ดิฉันอยากเสนอเพิ่มเติมใน

หัวข้อที่ 2 นโยบายด้านเศรษฐกิจ  ดิฉันอยากให้เทศบาลตำบลสูงเนิน เป็น

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว  ในอำเภอสูงเนิน อยากให้ส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะอำเภอสูงเนินของเรา มีต้นทุนทางวัฒนธรรม

มากมาย  มีโบราณสถาน เช่น พระนอนหินทราย อายุมากกว่า 1,000 ปี  เมือง

โบราณ สมัยทวาราวดี หรือแม้กระทั่งสถานีรถไฟที่เก่าแก่ อาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อ

หลายอย่าง และเรามีภาษาท้องถิ่นที่ไพเราะ และผา้เงี่ยงนางดำเองด้วย ทำไมเรา

ไม่เอาของดีเหล่านี้มาสร้างมูลค่า เอามากระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงนักท่องเที่ยวจาก

ต่างถิ่น เข้ามาท่องเที่ยวที่สูงเนิน ซึ่งแน่นอนค่ะ ถ้าทางเทศบาลตำบลสูงเนินทำ

เช่นนี้ เศรษฐกิจ รากหญ้าจะดีขึ้นเพราะเราสามารถดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว 

โดยดึงเยาวชน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน เข้ามามีส่วนร่วม

ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าเป็นผู้นำ เพื่อที่เขาจะได้เกิดความภาคภูมิใจ และ

สำนึกรักบ้านเกิด ดินฉันจึงอยากฝากท่านประธานสภาถึงท่านนายกไว้เพียงเท่านี้

ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินายพรชัย  ปฐมรัตน์   ครับ 

(นายพรชัยฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายพรชัย  ปฐมรัตน์     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

กระผมเห็นด้วยกับคำแถลงนโยบายของท่านนายกครับพร้อมสนับสนุนตาม 

นโยบาย แต่กระผมขออนุญาตท่านประธานฝากไปยังท่านนายกและคณะ

ผู้บริหาร เรื่องทางเข้าอำเภอสูงเนินหรือเทศบาลสูงเนิน ผมอยากให้เริ่มต้นตั้งแต่ 

ปากทางเข้าอำเภอสูงเนิน เรื่องความสวยงามของซุ้มประตูและสวนต่างๆ ที่อยู่

เกาะกลาง  คนที่ผ่านอำเภอสูงเนินก็เลยไปเลย ทำยังไงก็ได้ ให้อำเภอสูงเนินเป็น

จุดที่สะดุดตา คนอยากแวะเข้ามาในอำเภอสูงเนิน และขอเสริมกับท่านภัทรานิษฐ์ 

ลับสูงเนิน เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยเริ่มตั้งแต่ทางเข้า

จนถึงวัดป่า ไปจนถึงปรางค์แขก ปรางค์กู่ แม้กระทั่งพระนอนและศาลเจ้า และ

สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ นำมาจัดทำเป็นวีดีโอ ลงทางสื่อโซเชียล Facebook LINE หรือ 

tiktok ใครเห็นก็อยากแวะอำเภอสูงเนิน และอีกเรื่องทางด้านกีฬา เรื่องฟุตบอล

ฟุตซอล ผมอยากให้มีการจัดการแข่งขัน ให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนได้เล่นเป็น

ประจำปี หรือจัดเป็นลีก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน และเรื่อง 

สายเน็ตสายแลนที่ระโยงระยางตามเสาไฟทั้งหมด อยากฝากให้ท่านจัดให้เป็น

ระเบียบ มองดูแล้วสบายตา ผมขอฝากไว้เท่านีค้รับ 
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(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคิดเห็นจะแจ้งปัญหาอีก 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินายอิสระยศ  ภิญโญ   ครับ 

(นายอิสระยศฯ) -กราบเรียนท่านประธาน และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายอิสระยศ  ภญิโญ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ผมเห็นด้วยกับคำแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี แต่ผมขออนุญาต ท่าน

ประธานฝากไปยังท่านนายกเทศมนตร ีเพื่อเสริมนโยบายที่ได้แถลงในวันนี้ดังนี้ 

1. อยากใหม้ีศูนย์อำนวยการแก้ไข เรื่องราวร้องทุกข์ เรียกชื่อย่อว่า ศอท. ที ่

อยากให้มีเพราะอยากให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ที่แก้ไขปัญหาและ

ความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยจะดำเนินการ

ภายใต้กำกับการของหน่วยงานของสำนักปลัด หรือหน่วยงานใดที่ เห็นว่า

เหมาะสม การร้องเรียนที่ผมต้องการให้มีน้ัน ก็เป็นการร้องเรียนของชาวบ้าน ถือ

ว่าเป็นกระจกสะท้อน ให้ เทศบาลสูงเนินทราบว่าการบริ หารเทศบาล มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ถือเป็นการรับฟังเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐมากขึ้น เพื่อสร้าง

ความสมดุลในสังคมให้มากขึ้น การบำบัดทุกข์บำรุงสุข การให้บริการรับเรื่อง

ร้องเรียนของประชาชน ประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้ตลอดทุกวัน  

ข้อ 2 ขออนุญาตกล่าวเสริมคณะผู้บริหารควรมีแผนการทำงานที่ชัดเจน โดย

กำหนดกรอบการทำงานเป็นระยะ ขอยกตัวอย่าง ดังนี้ 

กรอบการทำงานระยะที่ 1  ควรเปิดเวทีชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาที่ยังไม่เคยได้รับ

การแก้ไข และปัญหาที่ยังคงอยู่ในชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

รูปธรรมนำมากำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องแม่นยำและมี

ประสิทธิภาพ 

กรอบการทำงานระยะที่ 2 การพัฒนาตนเอง  จะต้องเป็นปีแห่งการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานโดยใช้กระบวนการสัมมนา

พัฒนาบทบาทการทำงานให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง และจัด

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับสมาชิกอยู่เป็นประจำ มีการเปิดปฏิบัติการเชิง

รุกเข้าถึงปัญหาพัฒนาศักยภาพตนเองและชุมชนที่สำคัญการเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จรงิ และเป็นรูปธรรม 

กรอบการทำงานระยะที่ 3 คือภาคีเครือข่าย คือ การมุ่งเน้นการประสานความ

ร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อการแก้ไขปัญหาสามารถ

ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆใน

เทศบาลตำบลสูงเนิน อย่างมีระบบ และมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้พร้อม
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กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในการทำงานร่วมกันสามารถสร้างภาคีเครือข่ายใน

การร่วมมือกัน ในการจัดการปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างเป็นระบบและลด

ปริมาณปัญหาลงได้อย่างต่อเนื่อง 

กรอบการทำงานระยะที่ 4 คือการพึ่งพาตนเอง หลังจากโครงการผ่านการค้นหา

ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนว่ามีอะไรบ้างที่ต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนา

ศักยภาพตัวเองให้เหมาะสมสอดคล้องกับการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การมี

แนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนใน

เทศบาลตำบลสูงเนิน และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถจัดทำแผนงานพึ่งพาตนเองได้ในเบื้องต้นระดับหนึ่ง  ที่

สำคัญคือประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

อย่างทันท่วงที 

กรอบการทำงานระยะที่ 5 คือกรอบการทำงานที่ขอเรียกว่ายั่งยืน จะเป็นการ

พัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนินในระยะสุดท้าย คือการเป็นเทศบาลต้นแบบเป็นเมือง

ที่สามารถดูแลและจัดการปัญหาต่างๆด้วยตนเอง ปริมาณปัญหาเรื่องร้องเรียน

ได้ถูกขจัด หรือถูกกำจัดก่อนจะมีการร้องเรียนเพื่อประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลสูงเนิน มีจิตสำนึกในการดูแลร่วมกันเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหาอย่าง

ยั่งยืนมุ่งสู่สังคมเปี่ยมสุข   นี้คือกรอบที่ผมอยากให้คณะผู้บริหาร ตั้งกรอบ

ระยะเวลาไว้ว่า 1 2 3 4 5 คืออะไร และในส่วนของนโยบาย ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 3 นั้น กระผมขอเสริมว่าจะต้องมีการดำเนินการ

สร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น อาทิเช่น ทางเท้า คูระบายน้ำ รางระบายน้ำ 

ท่อระบายน้ำ ในส่วนที่ยังขาดให้ครบถ้วนและลำดับความสำคัญให้เป็นไปตาม

ความต้องการของพี่น้องประชาชน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน

และอย่างเต็มที่มีการปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง

เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมถึงการปรับปรุงการจราจร เช่น

เครื่องหมายจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน และเป็นการสร้างความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาอื่นก็จะมีเรื่องของการบุกรุกที่

สาธารณะ ในส่วนนี้ก็ต้องให้ทางคณะผู้บริหาร จัดการเรื่องการรุกล้ำที่

สาธารณประโยชน์ ด้วยครับ ขอให้คณะผู้บริหารได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้

แจ้งกับพี่นอ้งประชาชนขอบคุณครับท่านประธานสภา 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินายพีระยุทธ  สาควรรณศักดิ์     ครับ 
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(นายพีระยุทธฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายพีระยุทธ  สาครวรรณศักดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ตามที่ท่านอิสระยศ ภิญโญ ได้นำเสนอเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง

พื้นฐานมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการทำผังเมือง ปัญหาความซับซ้อนของ

เทศบาลสูงเนิน  กระผมได้เดินออกหาเสียงพบปะชาวบ้านเรา เห็นว่าความทับ

ซ้อนของการจัดพื้นที่ในเขตเทศบาลและอบต.มีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่  โดยเฉพาะ

ทางด้านหมู่ 8 หรือทางด้านของชุมชนบูรพาสามัคคี เป็นพื้นที่ทับซ้อน เราจะทำ

อย่างไรที่เราจะคุยกับหน่วยงานโยธาและผังเมอืงในการที่จะขยายเขต โดยใช้แนว

ถนนเป็นหลัก ท่านจะสังเกตได้ว่าถนน  หลังวัดป่าสูงเนิน ตั้งแต่ศูนย์วัฒนธรรม 

ฝั่งทางด้านวัดป่า เป็นเขตเทศบาล ข้ามไปตรง เป็นของอบต. ข้ามถนนไปตั้งแต่

หลังวัดป่าไปเป็นของอบต.ยาวไปถึงกิโล 2 เป็นของอบต.เข้าหมู่บ้านจะเป็นของ

อบต.แต่พอไปถึงเสมานครเป็นของเทศบาล นี่คือพื้นที่ทับซ้อนเราจะทำอย่างไร 

ให้พื้นที่ทับซ้อน  บริหารจัดการได้ง่าย  เพื่อสะดวกในการบริหารจัดทำร่องน้ำ ไม่

ใช้ดำเนินการแล้วไปถึงพื้นที่ของ อบต. แต่ อบต.ไม่ให้ผ่าน แล้วเราจะทำไงครับ

ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันร่วมกันประสานงานกับ พี่น้องท้องถิ่น จะ

ทำอย่างไรให้งานตรงนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ฝากท่านประธานสภา  นายกครับ ช่วย

ดูแลตรงนีด้้วยครับ  ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินางสาวรัตนา  ไชยรัตน์     ครับ 

(น.ส.รัตนาฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  ดิฉันนางสาวรัตนา  ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลสูงเนิน  ตามที่ท่านนายก 

เทศมนตรี ได้แถลงไปแล้ว อยากเสริมนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น

ถนนซอยวัดสุขาวดี เมื่อก่อนเป็นถนน คอนกรีตแอสฟัลติกดีอยู่แล้ว ต่อมา

เจ้าหน้าที่ได้เอายางมะตอยมาเททับถนน ทำใหถ้นน เป็น 2 ระดับ ซึ่งชาวบ้านก็มี

ปัญหาในเรื่องการใช้ถนน  ซึ่งเดิมทีจะมีลูกระนาดอยู่แล้ว แต่ตอนหลังนี้ไม่มีลูก

ระนาดคนขับรถเร็วมากขึ้น ชาวบ้านจึงเรียกร้องว่าอยากให้ทำลูกระนาด และ

เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปากซอยวัดสุขาวดีจะมีที่จอดรถ ซึ่งมี

การขโมยรถจักรยานยนต์  รถจักรยาน จี้ชิงทรัพย์ จึงอยากขอเสนอใหท้่านนายก

ติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยด่วน และอีกเรื่อง  การจัดเก็บขยะ ซึ่งตอนนี้ถังขยะไม่มี 

จึงอยากจะจัดหาถังขยะให้ประชาชนชาวบ้าน ก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้

ชาวบ้านคัดแยกขยะ ซึ่งในอนาคตต่อไปเห็นท่านคณะผู้บริหารอยากให้มีถังขยะ

โดยแยกเป็นขยะเปียกขยะแหง้ขยะอันตราย ขอบคุณค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 
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ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินางสาวสมบุญ  เวชวัฒน์    ครับ 

 

(น.ส.สมบุญฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  ดิฉันนางสาวสมบุญ  เวชวัฒน์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

นโยบายด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  3  ประเด็น 

1. การเช่าช่วงตลาด อยากใหม้ีการตรวจสอบ เจ้าของสทิธิ์ตัวจรงิ ปล่อยใหค้น 

อื่นเช่า จัดการบริหารใหม่ให้ที่ต้องการขายจริงๆ เป็นผู้เช่า เน้นคนในพื้นที่

เทศบาลก่อนนะคะ  

2. การจัดหางบประมาณโครงการทำหมันสุนัขและแมว จรจัด ปัจจุบัน ปศุสัตว์ 

อำเภอสูงเนินออกหน่วยปีละ 3 ครั้ง/ครั้งละ 15 ตัว รวม 45 ตัว/ปี น้อยมาก ซึ่ง

ข้อ 2 อยากให้จัดทำงบประมาณโครงการทำหมันสุนัข และแมวจรจัดเพราะ

ปัจจุบันนี้ปศุสัตว์อำเภอสูงเนินออกหน่วยปีละ 3 ครั้งละๆ 15 ตัว รวม 45 ตัว/ปี 

น้อยมาก ซึ่งไม่พอเพียง  

ข้อ 3 อยากให้เทศบาลรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ เช่นขยะสด ขยะรีไซเคิล 

นำขยะมาจัดทำปุ๋ยหมัก  ควรจัดตั้งกลุ่มชุมชนที่มีศักยภาพในการทำปุ๋ยหมัก 

ข้อ 4 เรื่องโรงงานขยะ จากที่ได้คุยกับท่านรองปลัด หลังจากกำจัดขยะในโรงงาน

แล้ว แต่พอตอนออกไป จะมีบริษัททีพีไอมารับไป ซึ่งไม่มีรายได้จากการให้

ผู้ประกอบการขนส่งมารับขยะออกไป  อยากให้ท่านนายกจัดหาผู้ประกอบการ

ใหม่ที่สามารถมารับซื้อขยะจากเรา ทำให้เทศบาลตำบลสูงเนินของเรามีรายได้

เพิ่มขึน้ขอบคุณครับท่านประธาน 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคิดเห็นจะแจ้งปัญหาอีก 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินายฉัตรา พจนานุวัตร    ครับ 

(นายฉัตราฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายฉัตรา พจนานุวัตร    สมาชิกสภาเทศบาลสูงเนิน กระผมเห็นด้วยกับ 

นโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลง ผมขอเสริมในส่วนของด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน ซึ่งผมก็เป็นคนสูงเนิน ก็เห็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ แต่ถูกปล่อยทิง้ไว้ 

ให้รกร้างว่างเปล่า ดูไม่มีมูลค่า ก็จะมีอยู่ไม่กี่สถานที่ ยกตัวอย่าง ศูนย์ส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแหลมทอง หรือแม้แต่จุดเล็กๆอย่างวงเวียนหน้าโรงเรียน

ประชารัฐ หรืออาคารศูนย์วัฒนธรรม อยากฝากท่านประธานถึงท่านนายกด้วย 

ให้หางบประมาณมาทำใหม่ ให้สวยงามเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหรือ

เป็นสถานที่ในการจัดนิทรรศการก็ได้ครับ ให้เกิดมูลค่าดีกว่าปล่อยให้รกร้างว่าง

เปล่าหรือจะเป็นสถานที่ในการจัดงานบวช งานแต่ง เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่าง
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จริงจังใหส้มกับมูลค่าและก็ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานขอเพิ่มเติมทางด้านถนน

หนทาง ก็มีถนนหลายสายครับที่ทำให้การสัญจรสะดวกสบายยิ่งขึ้นจนทำให้ รถ

ขับกันเร็วมากขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุ ก็อยากให้ทำลูกระนาดในถนนที่จำเป็นครับ 

แล้วก็ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร จากที่ผมได้เดินสำรวจ ออกพื้นที่กับพี่น้อง

สมาชิกจะเห็นได้ว่าบ้านจัดสรร กำเนิดขึ้นมาขึ้นเยอะ แต่ไม่แน่ใจว่า มีการวาง

ระบบการจัดสร้างโครงสร้างต่างๆ เช่น การถมดินเพิ่มเติมสูงกว่ามาตรฐานที่

กำหนดหรือเปล่า การวางระบายน้ำวางเสมอกับท่อหลักของทางเทศบาลหรือ

เปล่า ซึ่งถ้าไม่อาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็พบปัญหาน้ำ

ท่วมขังอยู่บ่อยครั้ง  ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ) -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์    ครับ 

(นายพีระยุทธฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์    สมาชิกสภาเทศบาลสูงเนิน ขอเพิ่มเติมครับ  

ตามที่ท่านนายอำเภอได้กล่าวไว้ฝนตก ข้ามทางรถไฟไปน้ำท่วมตลอดเวลา ผม

อยากจะเรียนเชิญท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิก และผอ.ช่าง ข้าราชการ

เข้าไปดูว่าคลองไส้ไก่ตรงนั้นเราจะพัฒนาปรับปรุงอย่างไร คลองไส้ไก่ตรงไหน

ปลายน้ำ น้ำไหลออกไปจรดที่ฝายหลวงปู่เจริญ โดยผ่านด้านหลังสวน เจ้ซูเจง 

แตป่ัจจุบันนีไ้ม่มรี่องน้ำ เมื่อฝนตกมาบ้านที่รับผลกระทบโดยตรง จะมีอยู่ 4 หลัง 

ซึ่งเป็นบ้านของกระผมเองครับ เนื่องจากว่ามันไม่มีทางน้ำออก เพราะฉะนั้นแล้ว

ถ้าเราสามารถคุยกับกรมชลประทาน ซึ่งเป็นเจ้าของ มาร่วมประสานงานกัน ซึ่ง

ปัจจุบันนี้บริษัทรับเหมารถไฟความเร็วสูงกำลังถมคลองด้านหน้า ทำให้น้ำไม่ไหล 

ทำให้น้ำไหลออกทางด้านสะพานดำ ไปหน้าอำเภอ พอไปทางหน้าอำเภอก็จะไป

เจอที่กั้นน้ำทำให้น้ำท่วม เราจะทำยังไงให้น้ำไหลไปถึงทุ่งหนองแห้ว เพื่อน้ำจะไม่

ท่วมอีก เราต้องไปคุยกับบริษัทรถไฟความเร็วสูง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เรา 

ในการทำให้น้ำไหลออกไป โดยมีจุดน้ำไหลได้ทั้งหมด 2 เส้น แต่ช่วงนี้มันเข้าฤดู

ฝน ช่วงนี้อยากใหเ้ข้าไปแก้ไขปัญหาก่อน ครับ ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ) -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินายพรชัย  ปฐมรัตน์    ครับ 

(นายพรชัยฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายพรชัย  ปฐมรัตน์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เท่าที่ได้ออกไป 

หาเสียงกับประชาชน กรณีเร่งด่วนก็คือซอยลุงดำ 20 กว่าปีฝนตกทุกครั้งท่วม

ทุกครั้ง สร้างความลำบากแก่เด็กและประชาชน ในการสัญจรไปมา และ ซอย

ประปาติดอพาร์ทเม้นท์ทองล้วน ทุกครั้งที่มีฝน น้ำจะท่วมขัง ถนนก็แคบรถสวน
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กันรถตกถนนหลายคันแล้ว และไฟแสงสว่างจากอพาร์ทเม้นท์ทองล้วน ไปทาง

บ้านเหล่าไม่มเีลยครับ ผมอยากให้ช่วยกันแก้ปัญหาให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ) -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่ เชญินายอนุสัก  สายพวรรณ์    ครับ 

(นายอนุสักฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายอนุสัก  สายพวรรณ์    สมาชิกสภาเทศบาลสูงเนิน 

อยากจะเพิ่มเติม ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอยากจะให้ทางสภาฝากถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องว่าควรจะมีการลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขเบื้องต้น ไม่ใช่รอน้ำ

ท่วมแล้วค่อยไปลอก ชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อน ในส่วนเรื่องของนโยบาย

ด้านการศึกษาผมอยากจะเน้นให้ทางเทศบาล เน้นเรื่องของอาหาร เทศบาลเรา

อาจจะทำอาหารดีในระดับหนึ่ง ผมอยากเพิ่มใหด้ียิ่งขึน้ผมเคยอ่านทางเว็บไซต์ว่า

เด็กญี่ปุ่น เมื่อก่อนตัวเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้สูง 180 ขึ้น ดังนั้นเรื่องอาหารเป็นสิ่งสำคัญ 

ไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดี การบำรุงสมองก็ดี จะทำให้เด็กเติบโตสมบรูณ์แข็งแรง

สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้  ส่วนในเรื่องของนโยบายด้านสาธารณสุข 

เกี่ยวกับเรื่องงานขยะอยากให้มีรอบการฉีดสารกำจัดกลิ่นเหม็น เพราะบางครั้ง

ชาวบ้านได้ร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นของขยะ ถ้ารอให้มีกลิ่นเหม็นแล้วค่อยไป

ฉีด ผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง อยากจะให้มีกำหนดเป็นรอบเช้า 1 ครั้ง

เย็น 1 ครั้งหรือว่าวันเว้นวัน เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ขอบคุณ

ครับท่านประธานสภา 

(นายพิชิตฯ) -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  เชญินายฉัตรา  พจนานุวัตร    ครับ 

(นายฉัตราฯ) -กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายฉัตรา  พจนานุวัตร    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ขอเพิ่มเติมครับ อยากให้เพิ่มแสงสว่างให้กับ  2 หน่วยงาน คือโรงพัก และ

โรงพยาบาล ให้สว่างในการเข้าไปใช้บริการ ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ) -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่ เชญินายภุชพงศ์  ทองพันภญิโญ    ครับ 

(นายภุชพงศฯ์) -กราบเรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภา  กระผมนายภุชพงศ์  ทองพันภญิโญ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ตามที่สมาชิกท่านได้กล่าวถึงอาคารศูนย์วัฒนธรรม กระผมนายภุชพงศ์  ทองพัน

ภญิโญ   รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกณัฐกาล สุวรรณ 
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นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้รับมอบหมายให้ผมชี้แจงในส่วนของตัวอาคาร

ศูนย์วัฒนธรรม กระผมขอกล่าวชีแ้จงในตัวของอาคารศูนย์วัฒนธรรม 

เป็นของสพฐ. มีอำนาจในการจัดการต่างๆ และพื้นที่ของตัวอาคารศูนย์

วัฒนธรรมเองเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตเทศบาล คืออยู่ในพื้นที่ของ อบต.สูงเนินและ

เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งตัวอาคารเองเป็นของ สพฐ. ส่วนพื้นที่เป็นของ

กรมธนารักษ์และอยู่ในเขตอบต.สูงเนิน และวันนีส้พฐ. ได้มอบอำนาจให้อำเภอ 

สูงเนิน สามารถเข้าไปปรับปรุงได้ ซึ่งท่านนายกเองท่านก็กังวล และรู้ถึงปัญหาที่

อยากจะปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ ซึ่งอาคารศูนย์วัฒนธรรมถือเป็น

หน้าเป็นตาของชาวอำเภอสูงเนินของเรา ท่านนายกก็จะไปหารือกับท่าน

นายอำเภอเกี่ยวกับการที่จะหางบประมาณมาปรับปรุง แต่คิดว่าคงจะเหนือ

อำนาจของเทศบาลเราในการจัดสรรงบประมาณ เพราะไม่ใช่อาคารอยู่ในพื้นที่

ของเรา และผมได้คุยกับนายอำเภอ บางส่วนแล้วว่า สพฐ.เองต้องมอบอาคารให้

หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ เพราะไม่มีหน่วยงาน

หลักที่แน่นอน แต่ท่านนายกเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จะเข้าไปคุยกับท่านนายอำเภอ 

อีกครั้ง เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาและหาวิธีในการปรับปรุงแก้ไขอาคารนี้ให้

สวยงามต่อไป จงึเรียนให้สมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ) -ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคดิเห็นจะแจ้งปัญหาอกี 

ประธานสภาฯ  หรอืไม่ครับ ไม่มีเพิ่มเติมนะครับ 

มตทิี่ประชุม -รับทราบ 

(นายพิชิตฯ) ขอขอบคุณท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้ร่วมรับฟัง

ประธานสภาฯ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ในครั้งนีห้วังเป็นอย่างยิ่งว่า 

 การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรใีนวันนี ้คงจะได้นำทางเทศบาลตำบล 

สูงเนินของเราไปสู่ความเจรญิความมุ่งหวังที่ตัง้ใจไว้ ขอบพระคุณครับ 

ระเบียบวาระที่  4      เรื่อง  กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5       เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6       เรื่องที่เสนอใหม่ 

    ไม่มี 

ระเบียบวารท่ี ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

   ไม่มี 
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(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่    

ประธานสภาฯ ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น.  

      (ลงช่ือ)  นางสาวนริศา  จันทร์รองศรี  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวนรศิา  จันทร์รองศรี) 

รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัย

สามัญ  สมัยที่  2   เมื่อวันที่   10   มิถุนายน    2564       

   (ลงช่ือ)       นายพรชัย   ปฐมรัตน์              ประธานกรรมการ 

                            (นายพรชัย   ปฐมรัตน์) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

      (ลงช่ือ)      นายฉัตรา  พจนานุวัตร             กรรมการ 

                    (นายฉัตรา  พจนานุวัตร) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

(ลงช่ือ)       นายอนุสัก  สายพวรรณ์   กรรมการ/เลขานุการ 

                                (นายอนุสัก  สายพวรรณ์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  รายงานการประชุมครั้งนี้ สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแลว้ 

(ลงช่ือ)      นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจรญิ     

                        (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจรญิ) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 

       

                                                                                                

 

 


