
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 `ประจำป พ.ศ. ๒๕64 

ประชุมเม่ือวันท่ี   27    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา 13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

-------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรเชษฐ        สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ     สุรภักด ี  
2 นางอรภักดิ์         เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล อรภักดิ์      เจนวิชชุเมธ  
3 นายจักรพันธุ       จุลภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรพันธุ    จุลภักดิ ์  
4 นายจักรกริศน     แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล จักรกริศน   แปนเพ็ชร  
5 นายเอกชัย         ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย       ศรีพิทักษ  
6 นายสมพร          สุขสวสัดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร       สุขสวัสดิ ์  
7 นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ   สีงาม  
8 นายพงศกร         พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร      พงษเกษมพรกุล  
9 นายสุนทร          ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร       ขวัญชัยรัตน  

10 นางอำไพ           ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล อำไพ        ศิริแกว  
11 นางจารีวัฒน       กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน    กุลเจริญ  

  

ผูไมมาประชุม   
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล - ลา -  

  

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายณรงค         แซใช นายกเทศมนตรี ณรงค       แซใช  
๒ นายสุเทพ         ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี สุเทพ       ฤทธิรัตน  
๓ นายสุทธิรักษ      ม่ันคง รองนายกเทศมนตรี สุทธิรักษ    ม่ันคง  
4 นางสาวสุนิษา     เทวเดช เลขานุการนายกเทศมนตรี สุนิษา       เทวเดช  
5 นายพรเทพ        เพชรอนันต รองปลัดเทศบาล พรเทพ      เพชรอนันต  
6 นางสาวโสภา      จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา        จันทรแกว  
7 นายคีตวิทย        แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย      แกวแกมจันทร  
8 นางสาวอัญชลี     อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไป

ชำนาญการ 
อัญชลี       อิสสภาพ  

9 นางอัญชลี          สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี       สมาทิน  
          

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
     ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                              กรรมการ/เลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม (ตอ) 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

10 นางมัตติกา       พลเดช คนงาน มัตติกา       พลเดช  
11 นางสาวอรอนงค คงแทน คนงาน อรอนงค      คงแทน  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 

        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจำป พ.ศ. 2564  ซึ่งตรงกับ           
วันจันทรที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล  ขณะนี้
สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                   

(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
       ขออนุญาตอานประกาศฯ 

ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ. 2564 
..................................... 

         ตามที่ สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 ธันวาคม 2564 

โดยมีระยะเวลา 30 วัน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  และตามประกาศการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวัน

ของสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของ

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2565 ลงวันที ่  7 พฤษภาคม 

2564 นั้น  

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล              

พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)                                          

 พ.ศ. 2554  ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 ธันวาคม  2564                      

  
  
  
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
     ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                              กรรมการ/เลขานุการ 
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     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 

                 สุรเชษฐ  สุรภกัดี 
        (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 

                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย       
      ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ขอเรียนเชิญคะ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ และผูท่ีรับฟงเสียงตามสาย         
ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2564  
ซึ่งตรงกับวันจันทร ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด  8  วาระ ผมขอเริ่มประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
     ดวยเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันข้ึน
ปใหม พ.ศ.2565 จัดขึ ้นในวันเสารที ่ 1 มกราคม 2565 ณ บริเวณหนาที ่ว าการ                    
อำเภอรอนพิบูลย โดยเริ่มตั้งแตเวลา 06.30 น. ขอเชิญทุก ๆ ทาน ดวยนะครับ  

ท่ีประชุม รบัทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 

ประชุมเม่ือวันท่ี 21 กันยายน  2564  
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนนิการ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล     

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ระเบียบวาระที ่ 2 เรื ่องการรับรองรายงานการประชุม 
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 21 
กันยายน 2564 ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 43 หนา ประกอบดวย 16 วาระ
ดวยกัน หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน  ผูเขารวมประชุม จำนวน             
10 ทาน หนาท่ี 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 อีกจำนวน 8 ทาน 
และเปนเนื้อหากอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
แจงใหที ่ประชุมทราบ ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2564 จนถึง หนาที่ 5 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 2  ประจำป 2564 ระเบียบวาระที ่ 3  ญัตติขออนุมัติ                 
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป                
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติ               
กันเงินงบประมาณรายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี ้ผ ูกพัน จนถึง หนาที ่ 7                    
มติท่ีประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระท่ี 4 
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ 

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภท             
คร ุภ ัณฑสำนักงาน และขออน ุม ัต ิก ันเง ินงบประมาณรายจ ายฯ ด ังกล าว กรณี                             
ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 9 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี 
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ ดังกลาว                        
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 14 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี 
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564              
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ 
ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 16 มติที่ประชุม เห็นชอบ  10 ทาน                   
ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการกอสรางคูระบายน้ำ และวางทอระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล           
ตำบลรอนพิบูลย และขออนุมัต ิก ันเงินงบประมาณรายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิได                  
กอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 19 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และ                    
งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย               
เปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564           
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรั้วรอบ
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 22 มติที่ประชุม เห็นชอบ                
10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง           
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวด  คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง        
หนาที ่ 24 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง     
ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม                
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ ดังกลาว กรณี             
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาท่ี 26  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวด             
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด             
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จนถึง หนาที่ 30 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติเรื่อง             
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง 
หนาที่ 33 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 13 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดคาครุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑโฆษณาและเผยแพร                  
โครงการติดตั ้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล             
ตำบลรอนพิบูลย กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน จนถึง หนาที ่ 34 มติที ่ประชุม เห็นชอบ                 
10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติเรื ่อง              
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน จนถึง หนาที่ 35 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง             
1 เสียง ระเบียบวาระที ่ 15 ญัตติเร ื ่องขออนุมัต ิโอนเง ินงบประมาณไปตั ้งจาย              
เปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมวดคาครุภัณฑ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ ดังกลาว กรณียังมิได                 
กอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 39 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ          
งดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 16 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา 
และเรื่องอ่ืนๆ   
      - นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ไดพูดคุย จำนวน 3 เรื ่อง เรื ่องที่ 1 ถังขยะชำรุด             
ท้ัง 2 เขต มีมากกวา 200 ถัง ตอนนี้ซ้ือมา 100 ถัง ใบท่ีชำรุดเอามาซอมกอนนะครับ 
เรื ่องที่ 2 ใกลหนาฝนแลวชวยสงเจาหนาที่สำรวจคูระบายน้ำ เรื ่องที่ 3 น้ำประปา               
ไดพูดคุยกับ ส.ส.ชัยชนะ  เดชเดโช วาจะขอถังน้ำประปา 2 จุด ทานแจงวาจะหา
งบประมาณมาให ตองเตรียมท่ีตั้งถังประปา 
      - นายเอกชัย  ศรีพิทักษ  ไดพูดคุย เรื ่องถนนบานปาบูรณเปนหลุมบอเยอะ          
ชวยนำหินไปถมใหกอน ครับ 
      - นายสมพร  สุขสวัสดิ์  ไดพูดคุย เรื ่องขุดลอกคลองบานลุงเขิน สุขจอง และ               
หลังบานนายหนังปรีชา  ลุยจันทร  และขุดลอกคูระบายน้ำหนาบานวังไทร 
      - นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ดำเนินการ
แกไขถนนเปนหลุมบอท่ีสวนปาลมดานหลังของโกฟุก 
      - นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน สอบถามเรื่องลูกระนาดที่โคกยาง และเรื่องคูระบายน้ำ 
ท่ีวังไทร 
      - นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ แจงมา 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ติดตามงานเรื่องเครื่องกรองน้ำ
ของชุมชนปรีชาทอง - นาลึก และชุมชนวัดเทพนมเชือด วาทำไมไมดำเนินการตอ 
เรื่องท่ี 2 ขอใหคณะผูบริหารสนับสนุนไฟฟาสองสวางบริเวณลานกีฬาท่ีชุมชนปรีชาทอง 
และขอติดตั้งไฟฟาหนาหลุมน้ำสาธารณะ  
      - นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ฝากเรื ่องทอบล็อกสายหนาบานเจกอู ด หนาบาน           
ปาหมอน ลุงนอย อยากใหชวยเรงโครงการกอนท่ีจะถึงหนาฝน 

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       - นายณรงค แซใช ชี ้แจงเรื ่องขอหิน หมูที ่ 10 บานปาบูรณ ไดมอบหมายให              
รองนายกฯ สุทธิร ักษ  มั ่นคง กำลังดำเนินการอยู  และเรื ่องขุดลอกคูระบายน้ำ                   
บานนายเขิน ถารถลงไปดำเนินการไดก็จะไปดำเนินการให สวนเรื่องถังขยะฝาก ส.ท.แจง           
บานใดอยูติดกันใหใชรวมกัน 

       - นางจารีวัฒน  กุลเจริญ ไดชี้แจง เรื่อง เครื่องกรองน้ำของชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ไดให
นักพัฒนาชุมชน ประสานงานไปทั้ง 2 ชุมชน ชุมชนวัดเทพนมเชือดแจงมาวาไมประสงค 
สวนชุมชนปรีชาทอง - นาลึก ประสานไปแลวยังไมไดรับคำตอบ เนื่องจากเพิ่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม เรื่องโครงการกอสรางสะพานคลองน้ำขุน จะทำสัญญาในเร็วๆ นี้ 
สวนเรื่องซอมแซมถนน ตองกันเงินไวคาดวาจะทำสัญญาไมทัน ปดประชุม เวลา 12.51 น.                    
ขออนุญาตสรุปรายงานเพียงแคนี ้ขอบคุณคะ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี  
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ  เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไขในสวนท่ี
ไมถูกตองบาง ครับ 
     ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร และ                
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันขอแกไขหนาท่ี 2 รายชื่อผูเขารวมประชุม นางสาววรรณภา  
กรมแกว ไมใชตำแหนงประธานชุมชนวัดเทพนมเชือด เขาเปนคณะกรรมการชุมชน                
วัดเทพนมเชือด และคนที่ 17 นางสาวอรอนงค  คงแทน ตำแหนง คนงาน และคนที่ 18 
นางมัตติกา  พลเดช ตำแหนง คนงาน ไมทราบตำแหนงคนงานหรือพนักงานจางทั่วไป 
เพราะในรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ตำแหนงพนักงานจางท่ัวไป  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี  
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ  นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ  
     ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร และ                
ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงคะ ในสวนของนางสาววรรณภา  กรมแกว            
ตองขออภัยดวยคะ ท่ีไมชัดเจนในขอมูล สำหรับตำแหนงคนงานปลัดฯ เปนคนปรับแกเอง 
คือ พนักงานจางท่ัวไปเปนประเภทไมใชตำแหนงคะ ขอยกตัวอยาง เชน  นางอัญชลี สมาทิน 
ตำแหนงผูชวยเจาพนังานธุรการ  และท้ัง 2 คน ตำแหนงคนงาน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี  
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ  เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  จะขอแกไข                   
ในสวนท่ีไมถูกตองเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที ่ไมถูกตองอีก ผมถือวาสภาแหงนี้                    
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 ซึ ่งประชุม                     
เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2564 ครับ 

มติท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2564 
ประชุมเม่ือวันท่ี 21 กันยายน  2564  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  

ประชุมเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564 

     ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ                                                         
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 

 
 

      เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ระเบียบวาระที ่ 3 เรื ่องการรับรองรายงานการประชุม 
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 28 
กันยายน 2564 ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 16 หนา ประกอบดวย 5 วาระ
ดวยกัน หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน  ผูเขารวมประชุม จำนวน              
10 ทาน หนาท่ี 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 อีกจำนวน 8 ทาน 
และเปนเนื้อหากอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
แจงใหที่ประชุมทราบ เรื่อง ขอเชิญรวมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปรับปรุงภูมิทัศน              
ณ บริเวณโดยรอบอาคารดับเพลิงเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในวันพุธที่ 29 กันยายน 
2564 ตั ้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ระเบียบวาระที ่ 2 เรื ่องรับรองรายงาน                      
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเม่ือ
วันท่ี 21 กันยายน 2564 จนถึง หนาท่ี 3 ท่ีประชุมรับทราบ ระเบียบวาระท่ี 3 

 ญัตติเร ื ่องขออนุมัติกันเง ินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564                    
ในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่น โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำพรอม
ติดตั ้ง กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน  จนถึง หนาที ่ 4 มติที ่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน                    
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติเรื ่องขออนุมัติ      
โอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

 งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 6  มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1  เสียง และ ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืนๆ  
       - นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ฝากคณะผูบริหารชวยเอาหินไปถมท่ีหัวสะพานวังไทร 

ทางเขาบานครูจิ๋ม และสะพานท่ีข้ึนรางรถไฟ มีหลุมลึก 2 – 3 หลุม ชวยเอาแอสฟลทติก

ไปถมนาจะอยูไดนาน 

        - นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ แจงมาวาไดทราบขาวจาก นายวิชชา  ศรีเทพ              

ซ่ึงเขาไดเขาประชุมท่ีกองพลศึกษาวาเทศบาลจะมีสระวายน้ำ  

      - นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร  แจงมา 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 เรื่องฝายหลังบานหนังชา 

อยากใหกอสรางแบบประตูปดเปดน้ำได เปนฝายชลประทาน เรื่องที่ 2 ชวยตรวจสอบ

ท้ัง 2 เขต วาหลุมบอจำนวนเทาไหร ผมขอเสนอใหซ้ือแอสฟลทมิกซครับ  

เรื่องท่ี 3 หลุมน้ำหนองเปดมีการนำสัตวเลี้ยงมาเลี้ยงบริเวณหลุมน้ำ เวลาฝนตกทำให           

มูลสัตวลงไปในหลุมน้ำ ฝากกองสาธารณสุข ฯ ดวยครับ                

       - นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ แจงวาชุมชนตลาดเกษตรขอไฟแสงจันทรตรงขาม               

บานดิฉัน บริเวณตรงนั้นมีแมคาขายของจำนวนมาก 

     - นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว แจงมาวาอยากใหคณะผูบริหารชวยซอมแซมถนนสาย              

วัดพิศาลตอนนี้เปนหลุมบอเยอะ 

  

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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      - นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน แจงมา 2 เรื่อง เรื่องท่ี 1 อยากใหคณะผูบริหารชวยแกไข

บริเวณคอสะพานทางเขาวัดสุวรรณรังษี เปนทางตางระดับอยูครับ เรื่องที่ 2 หลุมบอ

หนาอาภรณอิน และหนาโรงเรียนดรุณศึกษา   

    - นางอำไพ  ศิริแกว  แจงมา 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 ชวยนำหินถมไหลทางหลังโรงเรียน           

วีรศิลปน เรื่องที่ 2 พี่นองประชาชนขอกระจกโคงสายบานนายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 

เรื่องที่ 3 ใหยาย  ปายซอยสถานที่อุทิศใหไปอยูที่บานนายเพี้ยน ปกติซอยนั้นอยูหลัง

ธนาคารออมสิน  

      - นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล แจงมา 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 อยากใหคณะผูบริหารเรง

ขุดลอกคูระบายน้ำ เรื่องท่ี 2 ซอมแซมถนนสายบานปาบูรณและถนนเรียบรางรถไฟ 

 ตั้งแตทางเขาบานหินลับถึงโรงอิฐสมหมาย เรื่องท่ี 3 อยากใหคณะผูบริหารแจกแมสกับ

เจลอีกรอบหนึ่ง 

     - นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม แจงมาวาขอลูกระนาดหนาสถานีรถไฟลูกเล็ก ๆ 

ประมาณ 4 ลูก 

    - นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  แจงเรื่องหลุมน้ำดับเพลิงเกาของเทศบาลขางโกดังของ 

ทานนายกฯ ตอนนี ้อย ู  ในแผนพัฒนา 5 ปแลว พี ่นองชุมชนตลาดร อนพิบ ูลย                         

มีความตองการ เลยอยากจะผลักดัน จะไดปรับปรุงภูมิทัศนในโครงการเดียวกัน 

    - นายสมพร  สุขสวัสดิ์ แจงเรื่องตัดตนมะมวงขางบานปาเร  ลุงจัด 
ปดประชุม เวลา 11.41 น. ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมเพียงแคนี้กอนคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  จะขอแกไขในสวน  
ท่ีไมถูกตองบาง ครับ 
      หากไมม ีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที ่ไม ถ ูกตอง ผมถือว าสภาแหงนี้                     
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่  2 ซึ ่งประชุม                  
เม่ือวันท่ี 28  กันยายน  2564 ครับ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2564  
ประชุมเม่ือวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
 

     เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี ้

หลักการ 
     ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผล (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี ้

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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    เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกรอง       
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 30 (5) 
ไดกำหนดใหผู บริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่น พรอมทั ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา            
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหสภาแหงนี้ทราบ 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวา มีสมาชิกสภาทานใด          
มีขอเสนอแนะบาง ครับ 
    ขอเชญิ นายจักรพันธุ  จลุภกัดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจำปงบประมาณ 2564 ในสวนหนึ่งผมก็ไดอานมาบางแลว ผมก็เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลรอนพิบูลยดวยครับ อยากจะนำเสนอ                  
ทานประธานสภาสักนิด ผมไดคุยกันในคณะกรรมการ โดยมีนายอุกฤษ  บุญณมี                      
เปนประธาน นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนเลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาล              
มีกระผม นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ และ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ซึ่งมีการวางแผนในการ
ทำงานจะประเมินผลแบบเชิงรุก ผมอยากจะนำเสนอตอสภาแหงนี ้วาจะทำแผนทุก                
3 ระยะ ทุกโครงการ 1. กอนดำเนินการ 2.ระหวางดำเนินการ 3.หลังดำเนินการ                
เพื ่อประสิทธิภาพสูงสุดในการประเมินผลครั้งที ่ผานมา ประเมินได 80 ขึ ้นไปครับ              
ขอเสนอเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวา มีสมาชิกสภาทานใด มีขอเสนอแนะ

อีกบาง ขอเชิญครบั 

     หากไมมีสมาชิกสภาทานใดมีขอเสนอแนะ ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน 
ครับ ที ่ไดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตอสภาแหงนี้ และสภาฯ 
ไดรับทราบทุกทานแลว                       

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ 
นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภา วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติเร ื ่องรายงานแสดงผล                  
การปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 หลักการ 
       เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตามเอกสารที่แนบมา
พรอมนี ้

    เหตุผล 
       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14)             
พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ไดกำหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป  
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 ใหสภาแหงนี้ทราบ 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด            
มีขอเสนอแนะบางครับ หากไมมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ ขอขอบคุณ             
ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ที่ไดรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตอสภาแหงนี้และสภาฯ  
ไดรับทราบทุกทานแลว     

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรับโอนทรัพยสินโครงการงบจังหวัดภายใตแผนปฏิบัติการ

ประจำปของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานพลังงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื ่องขอความเห็นชอบ          
รับโอนทรัพยสินโครงการงบจังหวัดภายใตแผนปฏิบัติการประจำปของจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชดวยหลักการ
และเหตุผล ดังนี ้

 หลักการ 
       ดวยสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสุรเชษฐ  หรดี ตำแหนง 
พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเสนอของบประมาณโครงการงบจังหวัดภายใต
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ
สงเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร กิจกรรม สงเสริม 

 ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3 X 4 เมตร ใหกับกลุมวิสาหกิจสมุนไพร             
บานกรรณิการ หมูท่ี 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช           
ซึ่งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และหากไดรับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ดังกลาวแลว จะดำเนินการสงมอบและโอน
ทรัพยสินใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเปนผูดูแลและบำรุงรักษาตอไป รายละเอียดตาม
หนังสือท่ี นศ 0015/888 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 

  
        ตรวจถูกตอง      ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                  กรรมการ                                          กรรมการ/เลขานุการ 
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 เหตุผล 
       สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะหเสนอโครงการฯ 
ดังกลาว เขาที่ประชุมสภาทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบรับโอนทรัพยสิน และหากสภา
ทองถ่ินใหความเห็นชอบแลว ขอใหดำเนินการจัดสงรายงานการประชุมสภา และ 

 หนังสือ/บันทึกยินยอมการรับโอนทรัพยสินลงนาม โดยผูบริหารทองถ่ินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อประกอบการเสนอ 
ของบประมาณโครงการงบจังหวัดภายใตแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใหการดำเนินการโครงการฯ ของสำนักงาน
พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค และ
เกิดประโยชนตอกลุมเปาหมายในพื้นที่ จึงเห็นควรเสนอโครงการฯ ดังกลาวตอสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการรับโอนทรัพยสินจาก
สำนักงานพลงังานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอไป  

      จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
     ขอเชิญ นายสมพร  ภูปาน ครับ 

นายสมพร  ภูปาน 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน สืบเนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบานกรรนิการ             
ได ขอสนับสนุนระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ไปยังสำนักงานพลังงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเขาจะเปนผูดูแลบำรุงรักษาเอง เรามีหนาท่ีรับโอนและสงมอบ และทำ
บันทึกขอตกลงอีกครั้งหนึ่งวาใหกลุมสมุนไพรกรรณิการดูแลในทรัพยสินตรงนี้ใหอยูใน
สภาพที ่ใช งานไดตามอายุการใชงาน ประมาณ 8 ป  หรือจนกวาระบบอบแหง                        
ไมสามารถซอมได เมื่อผานสภาเห็นชอบแลว จะตองสงหนังสือใหกับสำนักงานพลังงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจะของบประมาณสนับสนุนกลุมสมุนไพรบานกรรณิการ
ตอไปครับ ขออนุญาตนำเรียนเพียงแคนี้ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายสมพร  ภูปาน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบาง ครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปรายเพิ ่มเติมอีก          
ผมจะขอมต ิต  อสภาแห  งน ี ้ ว  า  สมาช ิกสภาท  านใดเห ็นชอบตามญัตต ิท ี ่                 
คณะผู บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 9 ทาน              
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม  ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

  
  
        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                                 กรรมการ                                           กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

        เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงินไป           
ตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวยหลักการและเหตุผลดังนี ้

หลักการ 
      ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และผูบริหารทองถ่ิน 
 ไดอนุมัติใหประกาศใช เมื ่อวันที ่ 6 กรกฎาคม 2564 กองชาง จึงขออนุมัติ                    

โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน            
หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑกอสราง จำนวน 3 รายการ   

เหตุผล 
       กองชาง  จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้  

        โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)  
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
       งบลงทุน 
       หมวด คาครุภัณฑ 
       ประเภท  ครุภัณฑกอสราง   

                       1. คาจัดซ้ือเครื่องสกัดไฟฟาทำลายคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง    
                                                                      จำนวน  30,000 บาท  
      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑกอสราง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟา 
ขนาดน้ำหนัก ไมเกิน  25 กก. จำนวน 1 เครื่อง 
           2. คาจัดซ้ือเครื่องปนไฟกระแสสลับ  จำนวน 1 เครื่อง                                                                                       
                                                                                  จำนวน  30,000 บาท 
                          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑกอสราง เครื่องปนไฟกระแสสลับ 
กำลังไฟฟา 2800 วัตต จำนวน 1 เครื่อง 

                   3. คาจัดซ้ือเครื่องตัดถนนคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง                                                                
                                                                        จำนวน 42,0๐๐ บาท 
              เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง เครื่องตัดถนนคอนกรีต  
จำนวน 1 เครื่อง  ขนาดใบตัด ไมนอยกวา  20 นิ้ว  เครื่องยนตเบนซิน ขนาดตั้งแต            
13  แรงมา ข้ึนไป  
       เหตผุลท่ีจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากทางหนวยงาน                         
มีความจำเปนจะตองใชเครื่องสกัดไฟฟาทำลายคอนกรีต เครื่องปนไฟกระแสสลับ และ
เครื่องตัดถนนคอนกรีต เพ่ือใชในการซอมแซมประเภทงานถอนคอนกรีต และอ่ืน ๆ              
จึงตั้งจายตามราคาซ้ือขายในทองถ่ินตามท่ีเสนอมานี้           

                                       รวมโอนเพ่ิม จำนวน   102,๐0๐  บาท 
        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
     ประธานกรรมการ                                 กรรมการ                                           กรรมการ/เลขานกุาร 



                             13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        โอนลด  
       แผนงานเคหะและชุมชน  
       งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
       งบดำเนินงาน 
       หมวด คาตอบแทน  
       ประเภท คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง           
สวนทองถ่ิน                                                          จำนวน   102,000  บาท 
                 รวมโอนลด  จำนวน  102,000  บาท        
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที่ ๔  ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายใน                        
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ       
โอนตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
      ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ขอแกไขโอนเพิ ่มตั ้งจายเปนรายการใหม แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา สำหรับงานขอปรับใหมเปนงานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปราย        
อีกบาง ครับ  
    ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ญัตตินี ้ซื ้ออุปกรณเครื่องมือของกองชาง ซึ่งมีความ
จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ ที ่ผานมาจะซื้อหลายครั้งแลว ถามีอุปกรณทั้ง 3 ตัว            
การซอมแซมถนนจะไดสมบูรณยิ ่งขึ ้น ผมขอสนับสนุนเต็มที ่นะครับ และกองอื ่น ๆ                
ไมเห็นการจัดซื้อหรือเสนอเขามา ผมนึกถึงเครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม เทาที่ทราบ           
ไดจำหนายไปแลว ของงานปองกันฯ ไมทราบวามีการจัดซื้อใหมหรือยัง ผมขอ
สนับสนุนใหซื้อใหมโดยเรงดวน ในหลายพื้นที่เขาก็ตองการ เชน บานนายจำป 
และมีอีก 2 – 3 จุด เขาตองการใชจริง ๆ ทางสภาฯ สนับสนุนเต็มท่ี ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ    จุลภักดิ ์  ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบาง ครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย
เพิ่มเติมอีก  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี ้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตาม 
ญัตติที ่คณะผู บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ         
8 ทาน ไมเห็นชอบ 1 ทาน (นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร) และงดออกเสียง 1 เสียง) 

  
        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 ทาน  ไมเห็นชอบ 1 ทาน  และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติเรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ  

      ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บาง ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน พ่ีนองประชาชนฝากแจงมา 4 เรื่อง 
     เรื ่องที ่ 1 ทอลอดเหลี ่ยมบานของนายนอย สงสัยวาโครงการตกไปไดอยางไร            
ขอใหกองชางชวยเสนอโครงการใหดวยครับ 

      เรื่องที่ 2 สายบานเจกอูด พี่นองประชาชนตองการแบบของบานนายสมปอง คงศรี 
แตไปทำอีกตัวหนึ่ง  
     เรื่องท่ี 3 โครงการทอลอดเหลี่ยมรางวีบานวังไทร ดำเนินการไปถึงไหนแลวครับ  
     เรื่องที่ 4 ถนนเปนหลุมบอเยอะชวยซอมใหดวย ที่มากที่สุดถนนบานนางสมบูรณ  
ขอหินไดมา 2 – 3 คันรถ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ  

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมขอชี้แจงนะครับ ความหมายของนายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
คือ ความเดือดรอนของบานนายนอยเยอะกวาบานเจกอูด ผมไดพากองชางลงสำรวจท่ี
บานนายนอย และใหผูอำนวยการกองชางประมาณการใหมแลว สวนทอลอดเหลี่ยม
รางวีที่วังไทร ไดสำรวจกับกองชางตองประมาณการและเขาแผน และของบประมาณ
จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณมาเกือบ 2 ลานบาท  
เรื่องหลุมบอผมไดใหกองชางซอมแซมตลอด ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชกิสภา
ทานใด  จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ  

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมมีเรื่องท่ีจะพูดคุยหลายเรื่องนะครับ 

       เรื่องที่ 1 ผมอยากไดทอรางวีตั้งแตสะพานลอยเขานอยถึงบานนายวุฒิ        
สามแยกบานลุงปานน้ำเออนองทุกครั้ง เขาตองการทอรางวีเพื่อระบายน้ำ ไมใหน้ำ
ข้ึนถนน  
     เรื่องท่ี 2 ขยายเขตไฟฟาบานนายวิจิตร  คงรัตน บานเลขท่ี 2/4 หมูท่ี 7  
     เรื ่องที่ 3 บานนายแสง  เกลี้ยงบัวคง ทางเขาบานนาโพธิ์น้ำเซาะตลิ ่ ง           
ใกลจะพังแลว ฝากถึงทานประธานสภาใหกองชางดำเนินการดวยครับ   

       เรื่องท่ี 4 ขอขยายถนนบานนายวิจิตร  คงรัตน มีบานอยู 5 – 6 หลัง เปนท่ีของวัด 
ผมคิดวานาจะดำเนินการได เจาอาวาสไดโฉนดท่ีดินมาแลว 

        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

     ประธานกรรมการ                                 กรรมการ                                           กรรมการ/เลขานุการ 



                                          15 
 

            เรื่องที่ 5 ถังขยะไมพอใชในเขตเทศบาล ผมฝากทานประธานสภาผานไปยัง
ผูบริหารชวยจัดซื้อใหเพียงพอทุกครัวเรือนดวยครับ ที่ผานมาโดนประชาชนตำหนิ              
ซ้ือได 100 ใบ  แตขอมา 200 กวาครัวเรือน ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ  

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมขอชี้แจงตามท่ีพ่ีนองประชาชนไดแจงมา 
    เรื่องที่ 1 ทอสี่แยกทางเขาหินลับมีปญหาอยูตลอด เพราะมีบานอยู 2 หลัง 
ซักผา ลางจาน ก็ตองใชบริเวณหนาบานซึ่งพื้นที่หลังบานสูง น้ำก็จะไหลออก
ทางหนาบาน ซอมแซมไปหลายครั ้ งแลว ถนนก็ชำรุดเส ียหายอีก ผมได                  
พาเจาหนาที่กองชางออกสำรวจเม่ือวันพฤหัสบดีท่ีผานมา ไดสำรวจทอทางเขา
หินลับมาออกใตสะพานลอย ซึ ่งไมมีทางออกตองมาออกทอของทางหลวง
พรอมกับสำรวจถนนดวย เนื ่องจากสี ่แยกเลี ่ยงไปออกบานนาฟ นกอนถึง
โรงเรียนดรุณศึกษาตองเขาแผนเพื ่อของบประมาณจากองคการบริหาร               
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 2 ลานบาท ขอชี้แจงให ส.ท.สมพร                  
สุขสวัสดิ์ ไดรับทราบดวย ขอบคุณครับ  
     เรื่องท่ี 2 ขยายเขตไฟฟาบานนายวิจิตร จะนำเจาหนาท่ีชางออกสำรวจ 
     เรื ่องที่ 3 ซอมแซมทอลอดเหลี่ยมนาโพธิ์ ตอนนี้น้ำแทงหูชางทะลุแลว           
ถาจะดำเนินการใหเรียบรอยตองใชยาแนวและบริเวณนั้นน้ำเยอะ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน เรื่องถังขยะผมพูดทุกครั้ง ปท่ีผานมาซ้ือมา จำนวน 100 ใบ 
ซึ ่งไมเพียงพอแตเราบริหารแบบมิต ิใหม ไมใช ว าขอทุกบานไดหมดทุกบาน               
ผมใหกองสาธารณสุข ฯ เปนผูบริหารจัดการเปลี่ยนใบท่ีเสียแลว บานเรือน 2 – 3 หลัง  
ใชถังขยะ 1 ใบ ถาไมใชรานอาหารขยะคงไมมาก เทาที่ทราบมาบางคนไมใหคนอ่ืน 
ใสขยะในถังขยะ ผมคิดวาตองจัดซ้ืออีกครั้ง จำนวน 100 ใบ งบประมาณ 150,000.- บาท 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ผมอยากใหดูเปนภาพรวม
ของทุกพื้นที่ แตละสายกำหนดจุดที่เหมาะสมใหคุมคากับการจัดเก็บของเทศบาล              
ถาคิดทั้งระบบจะไดเห็นภาพการจัดเก็บที่เหมาะสมกับปริมาณที่ใชจริง ๆ  ถาบานไหน             
มีปญหาก็แกไขเปนราย ๆ ไป ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ   

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผู เขารวมประชุม  ทุกทาน ผมถามกองสาธารณสุขแลววาถังที ่ซ ื ้อมาเปนสิบป                 
ที่เสียหายเคยลางสตอกบางไหม ถาไดขอมูลมาจะไดทราบวาถังที่ใชไดจริงกี ่ใบ               
จะไดควบคุมจำนวนไดในการจัดซื้อครั้งตอไป ตอนนี้ไมทราบวามีจำนวนเทาไหร 
ตอนนี้ผมใหเจาหนาท่ีแตละสายดำเนินการเอง คือ ตองบริหารแบบนี้ไปกอน 

        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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                        16 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา              
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ   

นางอำไพ  ศิริแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน มีเรื่องท่ีจะแจง จำนวน 4 เรื่อง  
     เรื่องที่ 1 หนาหองน้ำของเทศบาลขางศาลาประชาคมระหวางถนนกับหองน้ำ
เปนพ้ืนดินอยูอยากใหเทพ้ืนคอนกรีตจะไดดูสะอาดตาข้ึน 
     เรื่องท่ี 2 อยากใหทำกันสาดหลังคาหนาหองแถวเทศบาล ขณะนี้มีหลายรูปแบบ
มากท่ียื่นออกมา  
     เรื่องที่ 3  ขอขยายเขตไฟฟาหมูบานศิริกรีนปารคของเจฉิม ตอนนี้โครงการ             
ท่ี 2 แลว ประมาณ 20 หลัง และขอกระจกโคงดวย ลำภูหมูกระทะโคงท่ี 1 จุดท่ี 2 
ตรงกำแพงจะเขาสูโครงการที่ 1 จำนวน 2 จุด คะ และขอกระจกโคงที่บานชุมชน
ทายเรือตรงโคงบานนายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ คะ 
    เรื ่องที่ 4  ขอทอบล็อกถนนหนาบานลุงเสวียนทางออกโรงเรียนรอนพิบูลย      
เกียรติวสุนทราภิวัฒน จะมีทอเกาอยูอยากขอทอบล็อกอีก 1 จุด คะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ  ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ   

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน เรื่องขยายเขตไฟฟาฝากผูอำนวยการกองชางเขาแผนดวย
นะครับ สวนกระจกโคงอยูในแผนแลว ผมไดมอบหมายใหนายประสิทธิ์  วัดศรี และ  
จ.ส.อ.วันเฉลิม  ไชยรักษา ลงสำรวจจุดท่ีจะติดตั้ง จะตองรองบประมาณของป 2565  

 หลังจากนั้นดำเนินการได ซ่ึงอยูในเทศบัญญัติแลว งบประมาณตั้งไว 120,000.- บาท 
เรื่องทอบล็อกผมไดใหกองชางลงสำรวจแลวครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องกระจก
โคงของปที่ผานมานาจะกำหนดจุดไปหมดแลว ของ ส.ท.อำไพ  ศิริแกว ตองรออีก  
1 ป เลยหรือครับ ผมคิดวาใชเวลานานไปคงตองหาวิธีการอื่นครับ ไมทราบวา            
มีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ   

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน มีเรื่องท่ีจะแจง 2 เรื่อง คะ 
     เร ื ่องที ่ 1 พี ่น องประชาชนฝากแจงมาคะ ขอหินไปถมขางหลังเร ิ ่มจาก                   
หลังตู ATM มาทางดานหลังเปนดินแฉะอยู จนถึงโคงทางเขาโรงเรียนรอนพิบูลย            
พอฝนตกแลวแมคายืนขายของกันไมไดคะ  
     เรื่องที่ 2 จากการประชุมคราวที่ผานมา ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ไดกันเงิน
เอาไวอยากทราบพิกัดจุดติดตั ้งของชุมชนปรีชาทองกับชุมชนวัดเทพนมเชือด               
เรื่องเครื่องกรองน้ำไมทราบวากำหนดจุดติดตั้งแลวหรือยังคะ 

        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                                 กรรมการ                                           กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ  ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ   

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมตองขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานที่เปนหวงเปนใย         
พี ่นองประชาชนในเขตพื้นที ่ ผมในนามของคณะผู บริหารเปนหวงเปนใยเรื ่อง
งบประมาณ ขณะนี้งบประมาณมีจำกัด แตเปนนิมิตหมายอันดีที ่โครงการใหญๆ         
ไดรับการสนับสนุนจาก ทาน ส.ส. ชัยชนะ  เดชเดโช และ ทานกนกพร  เดชเดโช 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดูแลเรื่องงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 5 ลานบาท ขณะนี้กำลังดำเนินการหาผูรับจางอีกโครงการหนึ่งถนนสาย
นาคคามออกนาโพธิ์หนองคูขัน 3 ลานบาท อีกสาย คือ สายดรุณศึกษามาออก             
หมูท่ี 7 จำนวน 2 ลานบาท โครงสรางพ้ืนฐานถือวาประสบความสำเร็จแลว ผมเนน
เรื่องเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มรายไดใหแกพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ โครงการทุกโครงการ             
ผมอยากใหเสนอเปนลายลักษณอักษรจะไดดำเนินการใหถูกตอง ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ   

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผู เขารวมประชุม  ทุกทาน เรื ่องที ่แมคาขอหินถมดานหลังของตู  ATM ไปถึง                     
ศาลาประชาคมขอฝากกองชางไวดวย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ   

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องเครื่องกรองน้ำของปรีชาทอง - นาลึก สถานที่หลังหอประชุม 
สวนของวัดเทพนมเชือดอยูในวัดทางเขาท่ีมีศาลาใหญ ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ   

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน อยากทราบความคืบหนาฝาคูระบายน้ำตลาดใหม มีแมคา         
นำตระกราไปปดฝาคูที่แตก ขณะนี้ฝาคูแตกเยอะมาก ไมทราบวาดำเนินการไปถึงไหนแลว 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ   

        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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                                 18 
 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื ่องฝาคูตลาดใหมรอเงินงบประมาณ ประจำป 2565              
ถามีเงินเขามาสามารถดำเนินการไดเลยครับ ผมไดคุยกับผูอำนวยการกองชางไวแลว 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ นางสาวโสภา  จันทรแกว ครับ   

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ในสามเดือนแรก ใชเงินสะสมอยูขณะนี้มีเงินเขามาบางแลว              
7 – 8 ลานบาท เดือนหนาคาดวาจะไดใชเงินรายไดของเราในการดำเนินการเปนหลักแลว 
จะแจงอีกครั้งวาจะใชงบประมาณเทาไหรในงบลงทุน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางสาวโสภา  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ   

นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอสอบถามเรื่องน้ำประปาสายศาลเจาพระ 108 ขณะนี้
ดำเนินการไปถึงไหนแลว อีก 4 เดือนขางหนาน้ำประปาจะไมไหลอีก ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ   

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตพูดคุยในประเด็นอ่ืนกอนนะคะ  เรื่องของแมคา 
รองขอมา เมื่อวันอาทิตยไดไปตัดหญา บริเวณที่แมคาขายของวันอาทิตย และรบกวน
ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ใหนำหินไปปูทับทางตางระดับ สวนเรื่องเครื่องกรองน้ำ
อันดับแรกตองมีกลุมผูใชน้ำ มีการตั้งคณะกรรมการกอน จะใหนายสมพร  ภูปาน ซ่ึงเปน
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบนำเรียนใหกับคณะกรรมการชุมชนทราบ เราจะไดดำเนินการจัดซ้ือ
จัดจางให สวนสถานที่ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน  ไดพูดคุยในสวนของ             
ชุมชนปรีชาทองคอนขางชัดเจน ของชุมชนวัดเทพนมเชือดตองมีการขออนุญาตให
ถูกตองดวย กระบวนการนี้จะตองเกิดขึ้นกอนจึงมาจัดซื้อไดในเรื่องของเครื่องกรองน้ำ 
จะตองโอนเงินจัดทำโรงเรือนเครื่องกรองน้ำดวย อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องฝาคูระบายน้ำ       
ไดคุยกับผูอำนวยการกองชางเมื่อตอนเชา ตั้งงบประมาณไว 280,000.- บาท               
ในเทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ  ายประจำป   2565 ราคากลาง ประมาณ                     
270,000.- บาท ปลัดก็เรงเรื่องนี้อยูคะ หลายปมาแลว  ท่ีไมไดทำใหเสร็จเรียบรอย 
ขณะนี้ใหนางวริศรา  แตตระกูล เปดเรื่องขออนุมัติแลว หลังจากนั้นจะทำราคากลาง  
หลังปใหมคงไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางเงินก็เพียงพอ และเรื ่องของน้ำประปา           
เพื่อแกไขปญหาใหพี่นองประชาชนที่ศาลเจาพระ 108 นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร            
แจงวาจะเสนอโครงการใหกับทาน ส.ส.ชัยชนะ  เดชเดโช ชวยเหลือแตการท่ีจะขอ 
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 งบประมาณจะตองทำโครงการจากเทศบาลฯ ตอนนี้ยังไมมีขอมูลจึงเสนอโครงการ
ไมได ปลัดตองขออนุญาตคุยกับผูอำนวยการกองชาง และคณะผูบริหาร ถาเกิด          
ทำได แตถาทำไมไดคงตองหาวิธีการอ่ืน ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ อยางที ่นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เปนหวง             
เดือนเมษายน คงมีปญหาเรื่องน้ำอีก ถาจะเริ่มโครงการใหมคงไมทันแลวใน 3 – 4 เดือน
ขางหนานี้ ก็ตองรบกวนคณะผูบริหารตองเตรียมแผนที่ตองใชจริงสำหรับหนาแลงนี้ 
ใหกับชุมชนในโซนศาลเจาพระ 108 ทั้งทายเรือ ตลาดในจานเรียว และในตลาด คงตอง
เจอปญหาขาดน้ำแนนอน ยกเวนวาเดือนเมษายนปนี้ฝนตกเยอะ แตผมคิดวาคงตองเจอ
อยูแลว ถาไมเตรียมแลวไปแกไขปญหาขนน้ำผมคิดวาคงไมใช รูปญหาแลวฝากเตรียม
ลวงหนาเลย ฝากคณะผูบริหารดวย ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์ครับ   

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องท่ีจะพูดคุย  6  เรื่อง 
      เรื่องที่ 1 ผมไดคุยกับนายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ ซึ่งไดแจงเขามาเรื ่องของ             
กองขยะริมถนนทางไปโรงพยาบาลรอนพิบูลย ขยะกองอยูเยอะมากบอกเลยวาเปนขยะ
นอกเขตเอามาทิ้ง ผมอยากใหคณะผูบริหารไปชวยเคลียรขยะตรงนั้นใหสบายตา และ             
การปองกันที่จะเกิดขยะกองใหมขึ ้นมานาจะมีการติดปายสักนิด ใชโมเดลเดียวกับ            
ท่ีทุงโหมะท่ีเคยทำ ตอนนั้นท่ีทุงโหมะมีคนเอาขยะมาท้ิงตอนท่ีไปเก็บมา 10 คันรถหกลอ 
ขอฝากดวยนะครับทางไปโรงพยาบาลรอนพิบูลย ซึ ่งเปนหนาเปนตาในเขตเทศบาลฯ        
ฝากคณะผูบริหารดวย ขอบคุณครับ   
       เรื ่องท่ี 2 ผมติดตามเรื ่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนทายเรือที ่ผ าน                       
บานนายรอยไปออกอูแสวงคารแครสวนที่ขาด เหลืออยูอีก 100 เมตร ถาคิดเปนเนื้องาน
ประมาณ 500 ตารางเมตร งบประมาณไมเกิน 400,000.- บาท ผมอยากใหเจาหนาท่ี       
ที ่ เก ี ่ยวของขออนุญาตใหเร ียบรอย เตรียมขอมูล เตรียมความพรอม เผ ื ่อมี
งบประมาณปลายป จะตั ้งงบประมาณป 2565 หรือปงบประมาณป 2566              
เขาเทศบัญญัติซ่ึงขาดอีกประมาณ 100 เมตร แตตองขออนุญาตหนวยงาน  
ที่เกี ่ยวของ ผมอยากใหเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของทั้งหมดขออนุญาตวัดใหเรียบรอย               
ซึ่งผมคิดวาทำได แตตองเตรียมไวกอนเผื่อมีงบประมาณปลายปหรืองบประมาณ              
ป 2566 ผมขอผลักดันตรงนั้นเพราะพี่นองประชาชนใชสัญจรไปมาเยอะ รถขยะก็
เขาไปท้ิงขยะตรงนั้นดวย ในการประชุมครั้งหนาผมก็ติดตามเรื่องนี้อีกครับ  
       เรื่องที่ 3 เรื่องเครื่องกรองน้ำชุมชนใหเรงหนอยนะครับ สภาไดอนุมัติและ             
ไดกันเงินไวแลว ไมมีปญหาเรื่องงบประมาณพ่ีนองประชาชนก็รออยู 
       เรื่องที่ 4 ติดตามเรื่องลูกระนาดเราไดเขาเทศบัญญัติฯ แลวใชไหมครับ เราจะ
ซื้อแบบสำเร็จรูปตามเทศบัญญัติฯ ถามีงบประมาณเพียงพอผมอยากใหรีบเรงจดัซ้ือ 
ถาผลงานเปนรูปธรรมพ่ีนองประชาชนจะเห็นวามีความเปลี่ยนแปลงแลวอยางแนนอน 
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       เรื่องที่ 5 ขอเสริมเรื่องปญหาถังขยะ ที่สมาชิกสภาไดเสนอมาหลายรอบแลว  
ผมอยากไดคำตอบจากคณะผูบริหารเพื่อไดไปอธิบายใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ 
ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ก็เคลียรใหฟงอยูตลอด แตผมติดใจอยูนิดหนึ่ง           
ท่ีผมเขียนคำรองเองของศาลเจาพระ 108 ขณะนี้ท่ีศาลเจาพระ 108 มีมูลนิธิไปอยู 
และคณะกรรมการศาลเจาพระ 108 มีแนวคิดวาจะเปดศาลเจาใหไหวพระทุกวัน 
รอบหนาชวยพิจารณาใหศาลเจาพระ 108 ดวยครับ ผมขอเสริมอีกนิดนะครับ       
เรื่องทะเบียนคุมมีจำนวนเทาไหร ผมคิดวาที่กองมีแนนอนอยากฝากคณะผูบริหาร
ฝากเนนโครงการลดขยะ แยกขยะ ลองพิจารณาดูกันนะครับ  
     เรื่องที่ 6 เรื่องการจัดตั้งสถานธนานุบาลไดดำเนินการไปถึงไหนแลว ผมจะถาม
ความคืบหนาทุกครั้งฝากคณะผูบริหารชวยชี้แจงเรื่องนี้ดวยครับเพราะเปนประโยชน
กับพ่ีนองประชาชน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธ ุ    จ ุลภักด์ิ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ   

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องลูกระนาดจะปรึกษากับผูอำนวยการกองชาง สวนเรื่องขยะ
ท่ีอยูบริเวณทางไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจะวางแผนกันดูกับทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน คะ 
เรื ่องของสถานธนานุบาลที่ทานจักรพันธุ  จุลภักดิ์  ไดพูดคุยเมื่อ 2 สัปดาหที่แลว             
ไดสงหนังสือซ่ึงเอกสารครบถวนสมบูรณแลว และสงไปท่ีสำนักงานคณะกรรมการจัดการ
สถานธนานุบาลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียบรอยแลว รอใบอนุญาตอยางเดียวแลวคะ 
ถาไดใบอนุญาตมาก็สามารถดำเนินการไดเลย ตองเขาสภาอีกรอบหนึ่งในสวนของ               
เงินสะสมท่ีจะเอามากอสราง ขอบคุณคะ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ   

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอนำเรียนเรื ่องลูกระนาด ตามที่ผมไดลงพื้นที่พี ่นอง
ประชาชนบางคนจะเอาบางคนไมเอา ผมไดคิดกับคณะผูบริหารวาจะมอบใหกับชุมชน
ประชุมกันเองเอาเสียงสวนใหญวาจะเอาหรือไมเอา เรื่องงบประมาณอยูที่สภาถาสภา
อนุมัติก็ใชไดอยูแลว ผมลงพื้นที่วังไทรเขาจะใหไปขุดออก ผมอยากใหชุมชนเขาจัดการ
กับปญหาของเขาเองวาชุมชนไหนท่ีตองการและไมตองการขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั ่นคง ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ นายณรงค  ชำนาญแปน ครับ   

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน  
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ชุมชนสามารถใหนั่งฟงได ผมขอคัดคานครับ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ในสวนของเรื่องอ่ืน ๆ เปนอำนาจของประธานสภา ผมอนุญาตแลว ครับ 
     ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ประชาชนสามารถเขามาฟงการประชุมได เพราะมีประกาศ ฯ  
สวนการท่ีประชาชนจะเสนอในท่ีประชุมนั้น ระเบียบไมไดกำหนดไว ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ผมอยากจะชี้แจงแบบนี้วาวัตถุประสงคหลักของ
การประชุมสภาเพื่อพี่นองประชาชน และเรื่องที่ผมจะใหทานพูดไมไดอยูในญัตติ และ
ไมไดมีสวนไดสวนเสียตอโครงการท่ีตองอนุมัติ สิ่งท่ีผมใหพูดอยูในวาระอ่ืน ๆ อำนาจของ
ประธานสภาจะใหใครในหองประชุมพูดหรือไมพูดก็ได ผมคิดวาผมปฏิบัติหนาท่ี             
โดยชอบทำเพื่อประชาชน ผมคิดวาไมนามีอะไรเสียหายใหประธานชุมชนเขาพูดใหฟง           
ในเวลาจำกัดไมไดมากมายเปนการสะทอนปญหารวมกับสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย          
หลังจากนี้ชุมชนคงจะมีใครเขามาประชุมอีก เพราะคิดวาถาเขาเขาประชุมแลวไมสามารถ
แสดงความคิดเห็นได การเมืองตองการสวนรวมจากทุกฝาย และทานก็เปนผูใหญ                
การเสนอของทานคงไมมีอะไรแอบแฝง เพื ่อใหเกิดความสบายใจ ใหออกระเบียบ             
ใหเปนอำนาจของประธานสภาในการอนุมัติหรืออนญุาตใหใครพูดหรือไมใหใครพูดตามท่ี
ประธานเห็นสมควรและไมผิดตอระเบียบ ฯ ถามีระเบียบขอไหนท่ีผมผิดผมขอรับผิดชอบ
เองครับ ผมม่ันใจในแนวคิดของผมวาผมทำเพ่ือพ่ีนองประชาชน ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 

       ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ   

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตปรึกษาเรื ่องถนนสายทายเรือที ่เปนที ่ดิน           
ของวัด กระบวนการ คือ มีการออกแบบประมาณการราคาใหเรียบรอยคะ ทางเทศบาลฯ 
จะทำการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีกับสำนักพุทธ ขอฝากทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง 
ถาเดินตอไดก็เดินตอคะ งบประมาณไมเยอะ ถาเปนไปไดมีบริเวณไหนอีกบางท่ี
จะตองขอท่ีของวัดตรงถนนท่ียังขรุขระอยู ถาออกแบบและประมาณการมาใหพรอม 
ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ   

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมสนับสนุนแนวคิดของประธานสภาครับ เนนการมีสวนรวม
ของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล ไมวาจะเปนประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชมุชน
ทุกภาคสวน ผมมั่นใจเปนอยางยิ่งวาสิ่งใดที่ระเบียบและกฎหมายไมไดเขียนไววาหามทำ 
ไมผิดนะครับ ถาจะคัดคานอะไรยกระเบียบมาเลย อาจจะสงผลกระทบนะครับ ซ่ึงในวันนี้
ทานผู ทรงคุณวุฒิเขามาประชุมคนเดียวซึ ่งนอยมากจาก 10 ชุมชน ผมหันไปดู               
ประธานชุมชนไดเดินออกไปแลว ตั้งแตมีการคัดคานกลายเปนประเด็นแนนอน                

        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

     ประธานกรรมการ                                 กรรมการ                                           กรรมการ/เลขานุการ 
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 คุณตองแมนในระเบียบดวยนะครับในการคัดคาน ถาเขาใจผิดก็ขอโทษสักคำคงจะเคลียร
และลดแรงกระแทกได ไมใชเรื ่องสวนตัวภายในสภาเปนเรื ่องของพี ่นองประชาชน 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ   

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ประเด็นของผู เขารวมประชุมเสนอความคิดเห็นไดหรือ           
เสนอความคิดเห็นไมไดนั้น ทุกองคกรที่เขารวมประชุมกับเราก็จะอยากฟงความคิดเห็น
ของทาน ใหเลขานุการสภาทำระเบียบทับระเบียบอีกครั ้งเพื ่อเสนอกับสภา และ                     
มีระเบียบของ ป พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 มี 4 วรรค สมาชิกทุกทานกลับดูดวยนะครับ 
ชัดพอสมควร ในความคิดของผมเราตองศึกษากอน ในระเบียบไมไดหามไวชัดเจน                
ตองหาขอยุติวาครั้งหลังจะทำอยางไร ผมเห็นดวยกับความคิดเห็นของทุกทาน ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

     ขอขอบคุณ ทานรองฯ นายกสุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ ถาหากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย
เพิ่มเติมอีกฝากเลขานุการสภาเปนการบานดวยนะครับในเรื่องที่คุยกัน สำหรับวันนี้
ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรองนายกฯ                   
ทานเลขานุการนายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงาน 
เจาหนาท่ี และประชาชนท่ีรับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี ้

ปดประชุมเวลา 15.36 น.  

  

    (ลงชื่อ)................อัญชลี  สมาทิน.............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม 
                  (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 
 

   (ลงชื่อ)..............จารวีัฒน  กุลเจริญ............ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                 (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
 

                     
                   ตรวจถูกตอง 
 
(ลงชื่อ).............จักรพันธุ  จุลภักดิ์..........ประธานกรรมการ 
             (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
 

 
ลงชื่อ)..............อุไรวรรณ  สีงาม.............กรรมการ 
            (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม) 
 
ลงชื่อ)........พงศกร  พงษเกษมพรกุล......กรรมการ/เลขานุการ 
         (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
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