
ค ำแถลงนโยบำย 
ของ นำยกเทศมนตรีต ำบลค ำเขื่อนแก้ว  (นำยสุริยันต์  เจริญชัย) 

แถลงต่อสภำเทศบำลเทศบำลต ำบลค ำเขื่อนแก้ว   
ในกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑ ประจ ำปีพุทธศกัรำช ๒๕๕๕ 

เมื่อวันที่  ๑๓  เดือนมิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลค ำเขื่อนแก้ว 
****************************** 

ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลค าเข่ือนแก้ว เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา  
และกระผม  นายสุริยันต์  เจริญชัย  ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้ว  กระผมขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
ที่ให้โอกาสผมได้ท าหน้าที่อันทรงเกียรตินี้  กระผมพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทา 
ความเดือดร้อน  ของพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 

 

กระผมได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เมื่อประชาชนชาวเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว  ได้มอบความไว้วางใจให้กระผม 
เข้ามาท าหน้าที่บริหารงานเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  แล้ว กระผมจะพัฒนาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น  โดยมีเป้าหมายให้ “เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้วเป็นเมืองน่าอยู่  ผู้คนมีความสุข ปลอดภัย  
ก่อเกิดรายได้ในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น” โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพุทธศักราช ๒๕๔๒  ซ่ึงประกอบด้วย  
หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  
เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ กระผม 
และคณะ  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานไว้  ๖ ด้าน ดังนี้ 

๑. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
- จะส่งเสริมให้มีการจัดสร้างอาคารตลาดสด ๒ ชั้น เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนที่หลากหลาย  ให้ประชาชน

มีรายได้ในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการว่างงานและ
สนองตอบการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการจัดหาอาชีพเสริมทั้งในและนอกฤดูกาลการเกษตร ส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมอาชีพอิสระ  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
อาชีพที่เข้มแข็ง  
 - ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานธนานุบาล  เพื่อเป็นช่องทางบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน และเป็นแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยต่ าในการประกอบอาชีพของประชาชน 

๒. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนสังคม และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม 
ความจ าเป็นในการพัฒนาทางด้านสังคม ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข 

การพัฒนาชุมชน และ การสวัสดิการ ถือเป็นงานที่ส าคัญ เพราะจะเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชน   
อันเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยโสธรคือยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม จึงก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

- การศึกษา จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมทุนการศึกษา และวัสดุอุปกรณ์ด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน จะประสานกับ
หน่วยงานด้านการศึกษา และชุมชน เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น    
          /จัดตั้งและส่งเสริม.... 



-๒- 
จัดตั้งและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมทุกด้าน เพ่ือเสริมสร้างให้เด็ก 
มีคุณภาพ  ปรับปรุง อาคาร สถานที่และทัศนียภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
และสวยงาม  

- การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  จัดให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น งานประเพณีท าบุญวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ลอยกระทง วันส าคัญทาง
ศาสนา เป็นต้น  จัดให้มีความร่วมมือกับทางวัดและสมาคมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิถีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการด ารงชีวิต 

 

- การสาธารณสุข  จะด าเนินโครงการขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  โดย 
ประสานงานกับสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จัดการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อให้เป็นแกนน าในการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ   จะส่งเสริม
ให้ประชาชนมีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม เพ่ือจัดกิจกรรมออกก าลังกาย การเล่นและแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยใช้หลัก 
“สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกก าลังกาย” โดยเทศบาลจะเป็นผู้ประสานงานให้การสนับสนุนทุกกลุ่มอายุ  
เพ่ือสุขภาพที่ดี ห่างไกลความเจ็บป่วย 

 

- การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง จัดท าโครงการ 
ต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาล การปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค   จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาปรับปรุงการบริหารและการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน   
ให้เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อน าความต้องการและปัญหาของชุมชนมาประสาน 
กับเทศบาล และเป็นตัวแทนของเทศบาลในการน าข่าวสารและบริการสู่ชุมชน โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมท า   
ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน”   

 

- การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จะเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดอย่างจริงจัง  โดยการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยจัดให้มีเครื่องมือ 
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ติดตั้งอุปกรณด์ับเพลิงในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
อย่างทั่วถึง  และจัดให้มีอาสาสมัครของชุมชน  เพ่ือสามารถด าเนินการและประสานงานกับเทศบาลได้ทันต่อ
เหตุการณ ์ ติดตั้งระบบ CCTV (Closed-Circuit Television) เพ่ือช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจในการควบคุมสั่งการด้าน
การจราจรและการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือป้องกัน
อาชญากรรม การโจรกรรม ฯลฯ ในบริเวณจุดเสี่ยง เช่น บริเวณชุมชน ย่านการค้า และสถานที่ส าคัญต่างๆ ในเขต
เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 

 

- การสวัสดิการและนันทนาการ  จัดให้มีสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและ
สวัสดิการด้านอื่น ๆ ที่กฎหมายก าหนด ให้ทั่วถึง เป็นธรรมและถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย  พัฒนาและปรับปรุง
ลานกีฬาในชุมชน สนามเด็กเล่น  ให้มีความพร้อมรองรับการออกก าลังกายของประชาชนอย่างเพียงพอ 
และได้มาตรฐาน  
๓. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
            การด าเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร  นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ผลักดันให้การบริหารงานด้านต่างๆ ประสบความส าเร็จ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลดีต่อท้องถิ่นและส่วนรวม จึงก าหนดนโยบายด าเนินงานดังนี้ 

 
    /การด าเนินกิจกรรม.... 



-๓- 
 การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  จะใช้กระบวนการในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  ให้มี คณะกรรมการพัฒนาชุมชน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
นักวิชาการ  ตัวแทนประชาชน ตัวแทนองค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนในการพัฒนาชุมชน 
การบริหารงานจะยึดหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๒  ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม   
หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้กับงานบริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของเทศบาล (CALL CENTER) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือตอบสนองและให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ทันต่อเหตุการณ์  การด าเนินการบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามระเบียบแบบแผน และแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ทีก่ฎหมายก าหนด  เพ่ือประโยชน์และโอกาสของประชาชน 

๔. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ในเขตชุมชนให้ได้รับ

ความสะดวกสบาย  จึงก าหนดนโยบายการด าเนินงานดังนี้ 
 ด าเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นได้แก่ ถนน ทางเดินเท้า  ท่อ/ทางระบายน้ า  ในส่วน 

ทีย่ังขาดอยู่ให้ครบถ้วน  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มีสภาพที่เป็นปัญหาอยู่ให้มีสภาพที่ดี
สมบูรณ์  สามารถใช้การได้เป็นอย่างดี ตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงในเขตชุมชน ปรับปรุงระบบ
สัญญาณจราจร  เครื่องหมายจราจร  ให้เป็นระบบทันสมัย  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมถึงการจัดระบบการจราจรร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และเกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน  

๕. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  เร่งรัดปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลที่มีอยู่เดิม  และพิจารณาหาพ้ืนที่จัดสร้างใหม่  เพ่ือให้เป็นที่

พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกายของประชาชนอย่างท่ัวถึง ด าเนินการโครงการชุมชนสีเขียว โดยส่งเสริมให้มีการ
ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ว่างอย่างเหมาะสมทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอกหรือไม้ประดับ ในเขตชุมชน  

จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  พัฒนาและปรับปรุงงานด้านรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง  การวางระบบการเก็บขนและการก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเก็บขนขยะ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การก าหนดเวลาการเก็บขนขยะให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  
- การหาแนวทางในการรีไซเคิลขยะ ให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะ  

และเป็นการเพิ่มมูลค่าขยะ  
- ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนก่อนทิ้ง  
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดเก็บขยะตามสถานที่สาธารณะ ตลาดสด วัด ถนน ตรอก ซอย  

ทั่วทั้งเขตเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้วให้มีความสะอาด ปราศจากขยะตกค้าง  โดยมุ่งหวังให้เทศบาลต าบล 
ค าเข่ือนแก้ว ก้าวสู่ “เมืองน่าอยู่ น่าอาศัย”  

 

        /6.นโยบาย... 



-๔- 

๖. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
เพ่ือให้การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  โดยการก าหนดหลักการในการ
บริหารงานที่เน้นความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง ตรวจสอบได้ เน้นน าประชาชนและการมีส่วนร่วม 
สร้างองค์กรเทศบาลให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  พร้อมต่อการขับเคลื่อนน าเทศบาลไปสู่การพัฒนาเพื่อรองรับ
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ   สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรเทศบาลให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ
ให้ทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนอย่างมีความสุข  ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
แบบครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  ตรงต่อเวลา  ขจัดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการให้บริการ  โดยจัดท า
โครงการเทศบาลพบประชาชน  เพ่ือให้บริการต่างๆ ของเทศบาล  เช่น การติดต่อสอบถาม รับฟังปัญหา รับช าระ
ภาษีและอ่ืนๆ พัฒนาและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว  สนับสนนุอุปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 

ท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว ที่เคารพ  ผมและคณะ 
ผู้บริหารขอเรียนว่า นโยบายดังกล่าวมีทิศทางการพัฒนาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  ให้ไปสู่อนาคตที่คาดหวังว่า  
ภายในเขตเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว จะเป็น“เมืองน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข  ปลอดภัย  ก่อเกิดรายได้ในครัวเรือน 
เพ่ิมมากข้ึน”  ดังที่กล่าวว่า “จะพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น” แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายก าหนดให้
นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  แต่สภาเทศบาลซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบหนึ่งขององค์การเทศบาล   เราต่างได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ให้มา
ท าหน้าที่ต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน  คือ การท าเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว  
ในการท างานร่วมกันของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล  กระผมขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากสภาเทศบาล
ต าบลค าเขื่อนแก้วอันทรงเกียรติแห่งนี้  โดยใช้หลักการของเหตุและผลในการท างานร่วมกัน เพื่อสร้างบรรยากาศ
ความสมานฉันท์ในการท างานที่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
ในเขตเทศบาล   ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อพ่ีน้องประชาชน  ตลอดจนร่วมกันสร้างและพัฒนา
เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   สืบไป 

     
  ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

  
                         สุริยันต์   เจริญชยั 
                (นายสุริยันต์   เจริญชัย) 
             นายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลค ำเขื่อนแก้ว  ครั้งแรก 
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภำคม  ๒๕๕๕  เวลำ  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลค ำเขื่อนแก้ว 
*********************************** 

เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  และท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน    

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ค าเข่ือนแก้ว  ครั้งแรก ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕  ในวนันี้    

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่   
๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ค าเข่ือนแก้ว  ส าหรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๕  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวดัยโสธรต้องก าหนดให้ 
สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล ครบตามจ านวนแล้ว  เพ่ือให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
ตามความในมาตรา  ๒๔ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๔๖  โดยเห็นชอบประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ทั้ง ๒ เขต ดังนี้    

เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบด้วย 
 ๑. นางธัญภา   พุ่มพวงดี 
 ๒. นายอรรถพนธ์   จานประเสริฐ 
 ๓. นายบรรพต   เจริญชัย 
 ๔. นายประสิทธิ์   รัตนโสภา 
 ๕. นายบุญมี   รุ่งเรือง 
 ๖. นายสุรเดช   เพียรท า    

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ประกอบด้วย 
 ๑. นายวีระ   ลีลาศ 
 ๒. นายสมชัย   สิทธิพรเดโชกุล 
 ๓. นายอันลพ   ลีลาศ 
 ๔. นางล าดวน   ศรีโชค 
 ๕. นายสมเกียรติ   ดวงมุลตรี 
 ๖. นายประจักษ์   นุวงศ์ศรี 

 

อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล มีดังนี้ 
๑. พิจารณาและออกกฎหมายของเทศบาลที่เรียกว่า “เทศบัญญัติ” 
๒. ตรวจสอบและควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี ที่ได้รับการเลือกตั้ง 
   จากประชาชน โดยตรง 
๓. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาล เช่น แผนพัฒนาประจ าปี แผนพัฒนาสามปี 
๔. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ครั้งแรก   
และขออ านวยอวยพรให้สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน ประสพแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป   
ขอเปิดการประชุม 



  บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร         งานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาล 

ที ่            -   วันที ่   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอบรรจุเรื่องการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล 
ค าเข่ือนแก้ว  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ให้ นายสุริยันต์  เจริญชัย 
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลค าเข่ือนแก้ว  นั้น 

  ข้อระเบียบ/กฎหมำย 
  อ้างถึงมาตรา  ๔๘ ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๔๖  ความว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

     ฯลฯ” 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจำรณำ 
เพ่ือเป็นการด าเนินการตามข้อระเบียบ กฎหมาย จึงใคร่ขอให้ท่านได้บรรจุเรื่องการแถลง 

นโยบายต่อสภาเทศบาลไว้ในระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว  และขอได้
โปรดแจ้งก าหนด วัน เวลา สถานที่การประชุมสภาเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว   เพ่ือนายกเทศมนตรีจะได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลได้ทันตามห้วงเวลาที่กฎหมายก าหนด    

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      (ลงชื่อ) 
                                                                         สุริยันต์   เจริญชัย 
       (นายสุริยันต์   เจริญชัย) 
           นายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้ว  

 
 
 
 
 
 


