ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕64
ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
--------------------------------------

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายสุรเชษฐ
สุรภักดี
นางอรภักดิ์
เจนวิชชุเมธ
นายจักรพันธุ
จุลภักดิ์
นายจักรฤทธิ์
ชุมแกว
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
นายเอกชัย
ศรีพิทักษ
นายสมพร
สุขสวัสดิ์
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
นายพงศกร
พงษเกษมพรกุล
นายสุนทร
ขวัญชัยรัตน
นางอำไพ
ศิริแกว
นางจารีวัฒน
กุลเจริญ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

สุรเชษฐ
อรภักดิ์
จักรพันธุ
จักรฤทธิ์
จักรกริศน
เอกชัย
สมพร
อุไรวรรณ
พงศกร
สุนทร
อำไพ
จารีวัฒน

สุรภักดี
เจนวิชชุเมธ
จุลภักดิ์
ชุมแกว
แปนเพ็ชร
ศรีพิทักษ
สุขสวัสดิ์
สีงาม
พงษเกษมพรกุล
ขวัญชัยรัตน
ศิริแกว
กุลเจริญ

หมาย
เหตุ

ผูไมมาประชุม -ไมม-ี
ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายณรงค
นายสุเทพ
นายสุทธิรักษ
นายตรี
นางสาวสุนิษา
นางโสภา
นายคีตวิทย
นายประสิทธิ์
นางอุบลรัตน

10.

นางสาวอัญชลี

ตำแหนง

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
จันทรแกว
แกวแกมจันทร
วัดศรี
รณศิริ
อิสสภาพ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองชาง
หัวหนาฝายปกครอง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปฯ

ลายมือชื่อ
ณรงค
สุเทพ
สุทธิรักษ
ตรี
สุนิษา
โสภา
คีตวิทย
ประสิทธิ์
อุบลรัตน
อัญชลี

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
จันทรแกว
แกวแกมจันทร
วัดศรี
รณศิริ

หมาย
เหตุ

อิสสภาพ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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ผูเขารวมประชุม (ตอ)
ลำดับที่
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อ – สกุล
นายสมพร
นางสาวอรอนงค
นายณรงค
นายประเสริฐ
นายบุญฤทธิ์
นางสมพิศ
นางพัฒนา
นางสาวธมลวรรณ

กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ภูปาน
คงแทน
ชำนาญแปน
เพ็งสุข
สุทธิรักษ
วัฒนสุรวิทย
หมีทอง
มณีวรรณ

ตำแหนง

ลายมือชื่อ

นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
พนักงานจางทั่วไป
ประธานชุมชนปาชมพู
ประธานชุมชนปรีชาทอง
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน

สมพร
อรอนงค
ณรงค
ประเสริฐ
บุญฤทธิ์
สมพิศ
พัฒนา
ธมลวรรณ

ภูปาน
คงแทน
ชำนาญแปน
เพ็งสุข
สุทธิรักษ
วัฒนสุรวิทย
หมีทอง
มณีวรรณ

หมาย
เหตุ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุก ทาน และผู ที่รับ ฟงเสีย งตามสายอยู ในขณะนี ้ วัน นี ้เปน การ
ประชุม สภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัย ที ่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2564
ซึ ่ ง ตรงกั บ วั น อั งคารที่ 28 กั น ยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห องประชุ ม
สภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธาน
ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ และผูที่รับฟงเสียงตามสาย
ทุ กท าน วั นนี้ เป นการประชุมสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้ งที่ 2 ประจำป
พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 5 วาระ ผมขอเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สำหรับวันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมสภาแหงนีท้ ราบ 1 เรื่อง นะครับ
ขอเชิ ญ รว มกิจ กรรมจิตอาสาพระราชทาน ในวั น พุ ธที่ 29 กัน ยายน 2564
จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ณ บริเวณโดยรอบอาคารดับ เพลิงเทศบาลตำบล
รอนพิบลู ย ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ขอเชิญทุกทานเขารวมนะครับ
รับทราบ
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ง ที่ 1
ประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
เรีย นท านประธานสภาที่เคารพ ท านสมาชิก สภาผูทรงเกี ยรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้ตองขออภัยเนื่องจากวารายงานการประชุมยังไมแลวเสร็จ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี
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เพราะวาเราเพิ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 และระเบียบวาระการประชุม
คอนขางเยอะทำใหเจาหนาที่ทำรายงานการประชุมไมทัน ขออนุญาตนำเรียนรับรอง
รายงานการประชุมในคราวตอไป ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภาฯ ครั บ เนื่ องจากงานเลขานุ การสภาฯ จั ดทำรายงาน
การประชุ ม ไม ทั น จึ งขอเลื่ อ นการรั บ รองรายงานการประชุ ม เป น รอบหน าครั บ
สำหรับวาระนี้ยังไมมีการรับรองนะครับ
รับทราบ
ญั ตติ ขออนุ มั ติ กั น เงิ นงบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในงบลงทุน หมวดคาครุภัณ ฑ ประเภทครุภัณ ฑอื่น โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำ
พรอมติดตั้ง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท านประธานสภา วั นนี้ คณะผู บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขอขออนุ มั ติ กั นเงิ น
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภ ัณ ฑอื่น โครงการจัด หาเครื ่อ งกรองน้ำ พรอ มติด ตั ้ง กรณีย ัง มิ ได
กอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ
หลักการ
ตามที่ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดยแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุ น หมวดค าครุภั ณฑ ประเภทครุภัณฑ อื่น
โครงการจั ด หาเครื่ องกรองน้ ำพร อมติ ดตั้ ง จำนวน 2 เครื่ อ ง โดยกำหนดติ ด ตั้ ง
ณ ชุ ม ชนบ า นปรี ช าทอง และ ณ ชุ ม ชนวั ด เทพนมเชื อ ด งบประมาณจำนวน
500,000.- บาท นั้น
เหตุผล
ในการดำเนิ น โครงการจั ด หาเครื่ อ งกรองน้ ำ ดื่ ม เพื่ อ จะติ ด ตั้ ง ให กั บ ชุ ม ชน
บานปรีชาทอง และชุมชนวัดเทพนมเชือดนั้น เทศบาลฯ ตองกำหนดใหชุมชนทั้งสอง
ชุมชนมีการประชุมประชาคมกลุมผูใชน้ำกอน โดยชุมชนตองมีการจัดตั้งกลุมผูใช
คณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องกรองน้ ำดื่ม และมีระเบี ยบการบริหารจัดการ
เครื่ องกรองน้ ำดื่ มของแต ล ะชุ มชน เพื่ อใช ป ระกอบในการดำเนิ น โครงการติด ตั้ ง
เครื่องกรองน้ำดื่ม เนื่องจากคณะกรรมการชุดเกาของทั้งสองชุมชนไดลาออก จึงยังมิได
ดำเนิ น การจั ดตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารจั ด การเครื่ องกรองน้ ำดื่ ม และมีระเบี ย บ
การบริหารจัดการเครื่องกรองน้ำดื่มของชุมชนแตอยางใด ขณะนี้ เทศบาลฯ ไดมีการ
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหมของทั้งสองชุมชนแลว โดยกรรมการชุดใหม
ที่ไดรับการแตงตั้งในครั้งนี้ยังยืนยันความประสงคที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มในชุมชน
และประกอบกับขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลว เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จึ ง ไม ส ามารถดำเนิ น การโครงการจั ด หาเครื่ อ งกรองน้ ำ เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ให กั บ ชุ ม ชน
ทั้งสองชุมชนไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงจำเปนตองขออนุมัติกันเงิน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี
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งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณพ.ศ. 2564 กรณี ยั งมิ ได ก อหนี้ ผู กพั น
ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภั ณฑ อื่น โครงการจัด หาเครื่องกรองน้ ำดื่ ม
จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาด วยการรับเงิน การเบิ กจ ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไข
เพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข อ 59 ในกรณี รายจ ายหมวดครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น
และสิ่ งก อสร าง ยั งมิ ได ก อหนี้ ผู กพั น แต มีความจำเป นจะต องใช จ ายเงิ นนั้ นต อไปอี ก
ให องค กรปกครองส วนท องถิ่ น รายงานขออนุ มั ติ กั นเงิ นต อสภาท องถิ่ นได อี กไม เกิ น
ระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนท านประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ญัตตินี้เปนญัตติเกี่ยวกับการกันเงิน สืบเนื่องจากการประชุม
คราวที่แลว ถาทีมสภาไมไดตรวจสอบ ญัตตินี้ตกแน ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่เห็น
ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูย เมื่อครั้งที่แลวเราได
ติดตั้งไปแลวที่ชุมชนตลาดใหม และชุมชนวังไทร อยากใหประชาชนมีน้ำใชที่มีคุณภาพ
ราคาถู ก เพิ่ มรายได ให กั บชุ มชนตอนนี่ มี เงิ นเหลื อหลายหมื่ นบาท และนำไปเพิ่ มที่
กลุมสัจจะตลาดใหมจะไดดอกเบี้ยดวย มีกิจกรรมอะไรสามารถนำมาใชได ผมขอฝาก
ไวดวยวาเงินตองมีการบริหารจัดการ ไมใชนำไปใชจายอะไรก็ได เพราะวาตองมีการดูแล
รักษา เชน เปลี่ยนไสกรอง สามารถดูตัวอยางของชุมชนตลาดใหมไดเลยนะครับ ขอบคุณ
ครับ
ขอขอบคุ ณ นายจั ก รพั น ธุ จุ ล ภั ก ดิ์ ครั บ ไม ท ราบว ามี ส มาชิ ก สภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณตั้ งจ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑกีฬา และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท า นประธานสภา วั น นี้ ค ณะผู บ ริ ห ารขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง
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ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา และขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้

หลักการ

ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดบรรจุโครงการสงเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพแกประชาชน งบประมาณ 1,200,000.-บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)
ไวในแผนพั ฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติ มและเปลี่ ยนแปลง ครั้งที่ 2
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หน า 3 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม การ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแกประชาชนทุกกลุม นั้น

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส ง เสริ ม การออกกำลั งกายเพื่ อ สุ ข ภาพแก
ประชาชนไว จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้
1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑกีฬา
- โครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพแกประชาชน
จำนวน 300,000.-บาท
เพื่อจัดหาและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจง/ในรม แกชุมชนปรีชาทอง – นาลึก
จำนวน 10 ชุด เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออกกำลังกาย ทำใหมีสุขภาพแข็งแรง รวมถึง
การใชเวลาวางใหเปนประโยชนและที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงตอการ
เกิ ดโรคต าง ๆ ด วย (เปนไปตามแผนพั ฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ มเติ ม
และเปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนาที่ 3)
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 300,000.- บาท
โอนลด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 300,000.-บาท
รวมโอนลด จำนวน 300,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม – โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 300,000.- บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีย ัง มิไ ดก อ ห นี ้ ผู ก พั น แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ก ารสาธารณสุ ข และ
งานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา โครงการสงเสริมการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแกประชาชน งบประมาณ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถวน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข อ 59 ในกรณี ที่ มี รายจ าย หมวดค าครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่ งก อสร าง ยั งมิ ได ก อหนี้ ผู กพั น แต มี ความจำเป นจะต องใช จ ายเงิ น นั้ น ต อไปอี ก
ให องค กรปกครองส วนท องถิ่ นรายงานขออนุ มั ติ กันเงิ นต อสภาท องถิ่ นได อี กไม เกิ น
ระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
กอนอื่นผมขอติดตามความคืบหนาของงานที่นำเสนอในการประชุมครั้งที่แลว
- นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ไดพูดคุย 3 เรื่อง
1 เรื่องถังขยะตอนี้มีอยูรอยกวาใบ แตขอมาสองรอยกวาใบ
2 เรื่องการวางแผนในการขุดลอกคูคลองเพราะใกลหนาฝนแลว
3 เรื่องน้ำประปา
- นายเอกชัย ศรีพิทักษ
ฝากเรื่องถนนไปบานปาบูรณ ลำบากมาก
- นายสมพร สุขสวัสดิ์
ฝากเรื่องขุดลอกคูคลองบานนายเขิน สุขจอง และขุดลอกคูระบายน้ำบานวังไทรดวย
- นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
ฝากเรื่องถนนเปนหลุมบอเยอะขางสวนปาลมดานหลังของโกฟุก
- นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
1 สอบถามเรื่องลูกระนาดวาไดจัดซื้อยังที่ชุมชนโคกยาง
2 เรื่องคูระบายน้ำที่ชุมชนวังไทร

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

- นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
1 เรื่องเครื่องกรองน้ำ ก็ไดเสนอญัตติในวันนี้แลวครับ
2 ขอติดตั้งโปะไฟใหกับลานชุมชนปรีชาทอง
- นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
ฝากทอบล็อกหนาบานเจคอูดกอนจะถึงหนาฝน
สวนเรื่องอื่นๆ ที่ประธานชุมชนไดเสนอมา
- นายประเสริฐ เพ็งสุข ประธานชุมชนปรีชาทอง
เรื่องเครื่องออกกำลังกายก็ไดรับการตอบสนองจากคณะผูบริหารอยางรวดเร็วครับ
รอบนี้ก็ไดเขาสภาแลว ที่เหลืออยูในขั้นตอนดำเนินการแลวครับ
- นายวิญู ชูสกุล ประธานชุมชนตลาดเกษตร
ตอนนี้ ใกล หน าฝนแล วคู ระบายน้ ำสายบ านน าพิ ศ บ านน ามั น บ านน าตรี มี ป ญหา
บอยมากน้ำทวมพอฝนตกเขา ฝากมาวาใหชวยดำเนินการใหดวยครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน
เรื่องที่ 1 ผมขอพูดถึงเรื่องถังขยะกอน ไดมีการจัดซื้อ 100 ใบ แตมีความประสงค
ประมาณ 200 ใบ ผมได ให น โยบายกั บ กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อมไปแล ว
ให ดำเนิ นการสำรวจถั งเก ากอน ถั งไหนที่ ใช ไม ได แล วให นำไปเปลี่ ยน เช น ในตลาด
ถังขยะตั้งใกลกัน 2 – 3 ถัง ใน 100 ใบ ถาใหตามคำขอทั้งหมดนั้นไมได บานที่อยูติดกัน
2 – 3 ครัวเรือน ใหใช 1 ถัง ไดแจงใหกองสาธารณสุขฯ นำคำรองไปดวยเมื่อไปวางถัง
ขยะ และปงบประมาณตอไปจะจัดซื้อใหมอีกเพื่อใหเพียงพอ
เรื่องที่ 2 เครื่องออกกำลังกายขอแจงใหทราบวาไดสถานที่จะติดตั้งแลว แตยังไมมี
เงิ น งบประมาณชุ มชนที่ ได เครื่ องออกกำลั งกายให ผ านคณะกรรมการชุ มชนด วย
ในเรื่องของสถานที่ เพื่ อจะได ปรึ กษาหารื อกั นน าจะดี กวา และขอแจ ง ส.ท.จั กรฤทธิ์
ชุมแกว ใหทราบวาสถานที่ไดแลวอยูใกลโกดังของทานนายกฯ ใหทานไปดูวาเหมาะสม
หรือไมซึ่งเปนที่สาธารณะประโยชน ครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ที่ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ไดพูดคุยเรื่องเครื่องออกกำลังกาย
ตอนนี้ไมมีงบประมาณในการจัดซื้อ ผมจะไปนั่งรวมพูดคุยกับทาน ส.ส.ชัยชนะ เดชเดโช
และ ท านนายก อบจ.นครศรี ฯ คุ ณ กนกพร เดชเดโช เพื่ อประสานของบประมาณ
ผมถื อโอกาสนี้ ได เสนอที่ ห ลุ มน้ ำท ายเรื อ ทางเทศบาลได เสนอโครงการไปยั งโยธา
จังหวัดนครศรีฯ เพื่อให เขาสำรวจออกแบบให ขณะนี้มีแบบมาแล ว เขารีบมาดูแลให
ที่ ห ลุ มน้ ำท ายเรื อ ใช งบประมาณของกรมโยธา ถื อว าช าๆ ได พ ร าเล มงาม ถื อว า
ชุมชนตลาดรอนพิบูลยเปนชุมชนที่ใหญโอกาสดีที่เราได ส.ส.ชัยชนะ เดชเดโช มาดูแล

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เรื่ องงบประมาณให และช วยประสานฝ ายกรมโยธาให ครบทุ กวงจร มี ลู วิ่ ง สถานที่
ออกกำลั งกาย และอี กประเด็ นหนึ่ งเรื่ องน้ ำประปาที่ ท าน ส.ท.จั กรกริ ศน แป นเพ็ ชร
และประธานสภา ได เสนอมา ผมได คุ ย ส.ส.ชั ย ชนะ เดชเดโช ได ป ระสานกั บ
นายกองค การบริ หารส วนตำบลร อนพิ บู ลย โดยใช งบประมาณส วนกลางนี้ มาดู แล
ขอเรียนใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายก ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอชี้แจงตามที่ทานสมาชิกสภาไดเสนอแนะมา ดังนี้
1. นายเอกชั ย ศรี พิ ทั กษ แจงเรื่องถนนเป นหลุ มบ อบ านป าบู รณ ผมได ชี้ แจงไปแล ว
ในครั้งผานมา ชวงนี้เปนฤดูฝนยังแกไขไมได น้ำทวมถนน ถาเอาหินไปลงเหมือนเอาไปทิ้งทะเล
ใหน้ำแหงกอนจะไปดำเนินการใหครับ
2. นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ แจงเรื่องถนนสายสวนปาลมตอนนี้แอสฟลทมีแลว แตวายัง
เขาระบบอยูยังไมไดเบิกคาวัสดุ รอสักหนอยนะครับ
3. นายสุนทร ขวัญชัยรัตน เรื่องลอกคูระบายน้ำ ผมขอฝากผูอำนวยการกองชางดวยครับ
เปนคูของแขวงการทาง เดี๋ยวจะลองปรึกษาดูวาอำนาจเราทำไดหรือไม
4. นายวิ ญู ชู สกุ ล แจ งเรื่ องน้ ำท วมที่ ชุ มชนตลาดเกษตร บ านพี่ ตรี ผมได คุ ยกั บ
ทานนายกฯ ผู อำนวยการกองชาง จะติ ดตั้งเครื่องสูบ น้ำ จะตองรองบประมาณ
จั ดซื้ อ เครื่องสูบ น้ำเพื่อแกป ญหาให พี่ นองชุมชนบริเวณนั้ น แก ไขป ญหาเบื้ องต นไปก อน
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท านรองนายกฯ สุ ทธิ รั กษ มั่ น คง ครั บ ใกล ห น าฝนแล ว ในการ
ขุ ดลอกคู คลอง ถ าใชแรงงานของเทศบาลคงไม เพี ยงพอ อาจจะจ างเครื่ องจั กรขุ ดลอก
ให ทั่ ว เขตเทศบาลเลยจะดี ก ว าไหม ถ าฝนตกลงมาอี ก พี่ น องประชาชนจะได รั บ
ความเดือดรอนยังมีงบประมาณที่ จัดสรรได ส.ท.หลายทานก็เปนหวง เรื่องการขุดลอก
คูระบายน้ำครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
หากไมมี ตอไปเรื่องอื่นๆ ขอเชิญสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็นครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอฝากคณะผูบริหารชวยเอาหินไปถมที่วังไทรที่หัวสะพาน
ตอนนี้ห ลุมลึกมากเลยครับ ทางเขาบ านครูจิ๋ม และสะพานที่ขึ้นรางรถไฟ ผมผาน
บริเวณนั้นอยู 2 – 3 วันแลว มีหลุมลึก 2 – 3 หลุม ถาเอาหินไปถมพอฝนตกก็จะ
กระเด็นออกหมด นาจะใชแอสฟลทติกไปถมจะไดอยูไดนาน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวิชชา ศรีเทพ
นักวิชชาการศึกษาปฎิบัติการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น ดิ ฉั น มี ข า วดี จ ะแจ ง ให ท ราบจากที่ เ ข า ประชุ ม
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ดิฉันเปนคณะกรรมการ
ศูนยอยูดวย ไดทราบขาวจาก นายวิชชา ศรีเทพ ซึ่งเขาไดเขาประชุมที่กองพลศึกษา
เทศบาลจะมีสระวายน้ำ จะให นายวิชชา ศรีเทพ ชี้แจงใหทราบขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายวิชชา ศรีเทพ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติม โครงการสระวายน้ำชุมชน
เนื่ องจากทางกีฬ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีห นังสือเชิญ ประชุม โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพบริหารจัดการดานกีฬา และนันทนาการ ชวงเดือนมิถุนายน เขาไดแบง
โซนและอำเภอรอนพิบูลยจัดอยูในโซนปา และรวมกับอำเภอทุงสง ในวันที่ประชุม
มีหลายหนวยงานเขารวมไดเสนอโครงการเขาไป ถาเปนไปไดอยากใหอำเภอรอนพิบูลย
มีสระวายน้ำ และไดนำเสนอคณะผูบริหารวาของรอนพิบูลย ยังไมมีสระวายน้ำที่เปน
ของหนวยงานราชการ มีแต สระวายน้ ำของฟู ลมูล ส วนสนามกีฬา สนามฟุต บอล
มีแลว ยังขาดสระวายน้ำครับ จากนั้นผมไดขอแปลนสงหนังสือไปที่กรมพละเพื่อขอ
แบบแปลนของสระว า ยน้ ำ เพื่ อ ดู ข นาดความกว า ง ความยาว จะพอดี กั บ ที่ คิ ด
จะกอสรางไหม ตอนแรกเลือกไวจะเปนหลังเทศบาลตำบลรอนพิบูลย หรือ บริเวณ
ใกลศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปรากฏวาในแบบแปลนพอดีกับ
ที่ จ ะก อสร างดานหลั งสำนั กงานเทศบาลตำบลร อนพิ บู ล ย มาเขี ย นโครงการโดย
รวบรวมขอมูลจำนวนประชาชน จำนวนเด็กนักเรียน จำนวนผูไดรับอุบัติเหตุเสียชีวิต
ทางน้ำภายในอำเภอรอนพิบูลยมีสถิติตางๆ ขอดูงบประมาณรายจายของเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยวามีเพียงพอหรือไม ถาเขาใหโครงการมาจริงๆ เรามีงบประมาณที่
จะดูแลตอยอดจากนั้นไหม จากนั้นมาวิเคราะหดูเสนทางการเดินทาง คณะผูบริหาร
เลื อกที่ จะก อสรางดานหลัง เนื่องจากมี ชองทางการเขาออก 4 เส น ทาง มี ระบบ
น้ ำ ประปาส วนภู มิภ าค มีเวรยาม และมีการติด ตั้งกล องวงจรป ดทำให ส ำนั กงาน
เทศบาลตำบลรอนพิ บู ลยเหมาะสมที่ สุด ในการสรางสระวายน้ำ ใกลกองชางเป น
ลานโลง ถามีผูมาใชบริการเยอะตรงนั้นจะเปนที่จอดรถได สวนโครงการไดจัดสงให
การกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบรอยแลว เพื่อจะไดเขาสูแผนป 2566 – 2570
เขาแนะนำวาใหทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งเพื่อของบประมาณที่กรมพละ โครงการกอสราง
ตอนนี้งบประมาณ 18 ลานบาท ถาเขาใหงบประมาณมาเปนโอกาสดีจะไดงบกอสราง
สระวายน้ำ
ขอขอบคุณ นายวิชชา ศรีเทพ ครับ ฝากคณะผูบริหารชวยดูแลตอนะครับวาเหมาะสม
หรือไม ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน
เรื่ อ งที่ 1 ผมขอพู ด เพิ่ ม เติ ม ต อ จาก นายเอกชั ย ศรี พิ ทั ก ษ ครั บ เรื่ อ งฝาย
หลังบานหนังชา ผมขอเสนอวาฝายตรงนั้นเปนฝายปดตาย ผมอยากใหกอสรางแบบ
ประตู ป ด เป ด น้ ำ ได เป น ฝายชลประทาน สาเหตุ ที่ เ ขาไปทุ บ ท อ ระบายน้ ำ ฝาย
ตัวลางไมมีน้ำไปเลี้ยง และอยูสูงดวย
เรื่องที่ 2 เรื่องหลุมบอฝากผูอำนวยการกองชางชวยตรวจสอบทั้ง 2 เขต วาหลุมบอ
มี จำนวนเท าไหร ผมเสนอให ซื้ อแอสฟ ลท มิ กไม ใช แอสฟ ลท ถุ ง ปริ มาณได มากกว า
ความทนทานดีกวา
เรื่องที่ 3 หลุมน้ำหนองเปดบริเวณตรงนั้นคลายๆ วาจะมีปศุสัตวอยูดวย หลุมน้ำ
อยูต่ำกวาบริเวณที่คนเลี้ยงสัตว พอฝนตกน้ำจะไหลชะลางเอามูลสัตวลงไปในหลุมน้ำ
ผมขอฝากกองสาธารณสุขฯ ชวยสำรวจดวย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายจั กรกริ ศน แป นเพ็ ชร ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอใหขอมูลเพิ่มเติมตอจากนายจักรกริศน แปนเพ็ชร เรื่อง
หลุมน้ำหนองเปดอาจจะมีปฎิกูลซากพืชซากสัตวลงไปในหลุมน้ำหนองเปดอาจจะ
สงผลการที่เทศบาลนำน้ำจากหลุมน้ำหนองเปดมาบริการพี่นองประชาชน บางคนที่
มี อาการแพ อาจจะมี ผื่ นได ต องไปตรวจสอบว าน้ ำยั งดี หรื อไม ควรจะหาแหล งน้ ำ
ที่สะอาดจากที่อื่นใหพี่นองประชาชนดีหรือไม หรือน้ำทางไปวัดรอนนาสามารถประสาน
กับนายกองคการบริหารสวนตำบลรอนพิบูลย หรือผูใหญหมูที่ 2 เพื่อที่จะนำน้ำมา
บริการพี่ นองประชาชนกับการที่นำน้ ำจากหลุ มน้ำหนองเป ดซึ่งอาจจะเป นน้ำที่ไมคอย
สะอาดเทาไหรแลวในวันนี้ ในสวนที่นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ไดพูดคุยกับปลัดฯ คะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผู เข าร ว มประชุ ม ทุ ก ท าน ได รั บ แจ งมาจากชุ ม ชนตลาดเกษตรขอไฟแสงจั น ทร
ตรงขามกับบานของดิฉัน ซึ่งบริเวณตรงนั้นมีแมคาขายของอยูจำนวนมาก ฝากถึง
คณะผูบริหารดวยวาติดไดหรือไมไดขอใหชี้แจงใหฟงดวย ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากใหคณะผูบริหารชวยซอมแซมถนนสายวัดพิศาล
เปนหลุมบอเยอะ กลัวพี่นองประชาชนจะเกิดอุบัติเหตุ ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอำไพ ศิริแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐ เพ็งสุข
ประธานชุมชนปรีชาทอง

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องพูดคุย 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 อยากใหคณะผูบริหารชวยเรื่องแกไขคอสะพานวัดสุวรรณรังษี ชวยทำให
ลาดเอียงอีก รถเกงผานลำบากเพราะทางตางระดับอยู
เรื่องที่ 2 หลุมบอหนาอาภรณอิน หนาโรงเรียนดรุณ เปนหลุมบอเยอะ
เรื่องที่ 3 ลานกีฬาโคกยางผมไดไปหาที่ไดแลวครับ หนาโรงเรียนสุวรรณรังษี
ขอขอบคุณ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นางอำไพ ศิริแกว ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องที่จะแจง 3 เรื่อง คะ
เรื่ อ งที่ 1 ช ว ยนำหิ น ถมไหล ถ นนทางหลั ง บริ เวณโรงเรี ย นวี ร ศิ ล ป น ตอนนี้
ไหลทางไมมีแลว กอนที่จะเปดเรียนนักเรียนใชรถจักรยานยนตสายนั้นเยอะมากคะ
เรื่องที่ 2 ถนนตรงโคงสายบานรองเทศตนไมตนหญาขึ้นสูงมาก พี่นองประชาชน
ขอกระจกโคงมาคะ แตชวงนี้ชวยไปตัดหญาใหกอน
เรื่องที่ 3 ใหยายปายซอยสถานที่อุทิศใหไปอยูบานนายเพี้ยน ปกติซอยนั้นจะ
อยูหลังธนาคารออมสิน เพราะคนที่บริจาคที่คือคุณประสานกับคุณแมสุจิน ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางอำไพ ศิริแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายประเสริฐ เพ็งสุข ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องที่จะแจง 4 เรื่อง
เรื่องที่ 1 เครื่องออกกำลังกาย ผมตองขอขอบคุณคณะผูบริหารและสมาชิกสภา
เพราะวาผมตองสูเรื่องนี้มานาน ประมาณ 5 – 6 ป เครื่องออกกำลังกายตองไปตั้งที่
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตำบลร อ นพิ บู ล ย เพื่ อ จะได ให ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เทศบาลตำบลร อ นพิ บู ล ย ใ ห เ ป น แหล ง ชุ ม ชนอั น ดั บ ที่ 1 ของเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย ที่มีขาวศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีเด็กเหลือ 20 คน
ฝากทานคณะผูบริหารและสมาชิกสภาชวยประชาสัมพันธดวยวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลร อ นพิ บู ล ย กำลั ง จะพั ฒ นาให มี จ ำนวนเด็ ก มากขึ้ น เมื่ อ 3 ป
ที่ แล วที่ ท านปลัดฯ ไดพู ดคุย กับ ผมวาจะพยายามทำศูน ยพั ฒ นาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยใหดีที่สุด
เรื่ อ งที่ 2 คณะผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาทุ ก ท าน ผมได เข ารว มประชุ ม 2 รอบ
ดวยกัน ตอนนี้ห วย หนอง คลอง บึ ง มีพี่นองประชาชนบางคนไมเขาใจ นำที่สาธารณะ
ประโยชน หวยปริง อยูหลังบาน นายสุทิน เพ็งสุข เขาไดนำรั้วรอบขอบชิดมากั้นเปน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค ชำนาญแปน
ประธานชุมชนปาชมพู

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่เรียบรอย พี่นองประชาชนเดินหาปลาไมไดแลว แตถาไปดูแผนที่ของอำเภอยังมี
หวยสาธารณะอยู ขอฝากคณะผูบริหารถาทำไดสมัยหนาผาน
เรื่องที่ 3 หวย หนอง คลอง บึ ง รอบสะพานเลือกตอนนี้ตื่นเขิน น้ำกำลังจะ
ทวมเพราะสะพานเลือก น้ำมาจากหวยสีดำ ชวยสำรวจใหหนอยครับ เรื่องนี้ผมทำ
มาเปน 10 ปแลว ฝากดวยนะครับ
เรื่องที่ 4 ตัดชุดยูนิฟอรมใหคณะกรรมการชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ใหเปนสีเดียวกัน
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายประเสริฐ เพ็งสุข ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายณรงค ชำนาญแปน ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากจะเสนอ 2 เรื่อง นะครับ
เรื่อ งที่ 1 ชื่อถนนผมไดฟ งสมาชิกพู ด ถึงบ านคนนั้น คนนี้ จะทำใหจ ำชื่อ ยาก
แตถาตั้งชื่อเลยวาถนนอะไร ซอยที่ 1 ซอยที่ 2 ซอยที่ 3 และก็ถนนอะไรจะไดทราบ
ถาเปนไปไดก็คือชื่อถนนจะไดเรียกถูกวาถนนสายอะไร ไมตองบอกวาถนนหนาบานใคร
ขอลงลึกไปนิ ดหนึ่ งผมอยากให เทศบาลของเราเป นเทศบาลที่ มีหน ามีตาเหมาะสมกับ
อาคารเทศบาลตำบลรอนพิ บู ลย ขอยกตั วอย างที่ ดูดี สั กที่ หนึ่ งที่ ผมขับรถผานตั้ งแต
สี่แยกรอนพิ บู ลย ถึงสำนั กงานการไฟฟ าฯ มองเห็นแลวสบายตามี คนทำความสะอาด
ตั ดหญ าแล วเก็ บเรี ยบร อยไม กวาดลงไปในคู ระบายน้ ำ ขอชื่ นชมนะครั บ อยากให ไป
ที่ไหนแลวรูวาตรงนี้เขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตรงนี้ไมใช โดยการใชสัญลักษณ คือ
ความสะอาดบนถนน และหญ าที่ ขึ้ นริ มถนนตั ดให เรี ยบร อยดู สะอาดตา ผมคิ ดว า
มีบุคลากรที่เยอะพอสมควรและตั้งใจทำงาน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายณรงค ชำนาญแปน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องที่จะพูดคุย 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 อยากให คณะผูบ ริห ารเรงขุดลอกคูระบายน้ำเพื่ อชวยเหลือพี่น อง
ประชาชนกอนถึงหนาฝน
เรื่องที่ 2 การซอมแซมถนนถาเรงดวนได ผมแนะนำใหรีบทำนะครับ ถนนสาย
บ า นป า บู ร ณ ที่ น ายเอกชั ย ศรี พิ ทั ก ษ เสนอมา และขอฝากถนนอี ก เส น หนึ่ ง
เรียบรางรถไฟ ตั้งแตทางเขาบานหินลับถึงโรงอิฐสมหมาย เพราะถนนเสนนั้นชำรุดมาก
เรื่ อ งที่ 3 มาตรการป องกั น โควิด -19 ยอดได ล ดลงแล ว แต อยากให ทุ ก คน
ตระหนั กในการปองกัน ไมใหเกิดการระบาดเพิ่มขึ้น ผมอยากเสนอคณะผูบ ริห าร
แจกแมสกับเจลกันอีกสักรอบหนึ่ง เพื่อเปนการแสดงออกถึงความหวงใยตอพี่นอง
ประชาชน ขอบคุณครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุ ณ นายพงศกร พงษ เกษมพรกุ ล ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน จากที่เคยขอใหถมไหลทางเรียบทางรถไฟหนาสถานีรถไฟ
รอนพิบูลย ไดรับคำตอบจากทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง แลววาจะดำเนินการ
และปรับปรุงซอมแซมไปพรอมกันกับถนนสายนั้น การดำเนินการจะทำเปน 3 ชวง
ตอนนี้อยูในแผนเรียบรอยแลว และจะขอลูกระนาดหนาสถานีรถไฟดวยคะ ลูกเล็กๆ
ประมาณ 4 ลูก เพื่อเปนการชะลอความเร็วลง บริเวณนั้นจะมีเด็กเล็กๆ และคนชรา
ขอฝากไวดวยนะคะ ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ นางสาวอุ ไรวรรณ สี งาม ครั บ ไม ท ราบว ามี ส มาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอนำเรียนใหทราบวาหากสมาชิกสภาเสนอขออะไรมา
ให ม าเขี ย นคำรองนะครับ เพื่ อ ไดเขาระบบการจ ายงานที่ เสนอมาคณะผูบ ริห าร
ก็ ได รั บ รู รั บ ทราบ เมื่ อเชาผมไดพู ดคุ ย กั บ ท านรองประธานสภาวาจะดำเนิ น การ
เรื่ อ งอะไรให ช ว ยมาเขี ย นคำร อ งให ถู ก ต อ งจะได จั ด ระบบอย า งที่ นายณรงค
ชำนาญแปน เสนอมาก็ขอขอบคุณเปนอยางสูงที่ไดใหคำชี้แนะในการบอกชื่อปาย
บอกทางและสถานที่ ขณะนี้เทศบาลบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาล และเรื่องปายชื่อ
ถนน/ซอย สิ่งที่ไดดำเนินการไปทุกเรื่องผมถือวาสมาชิกสภาไดใหคำแนะนำในสิ่งที่ดี
สิ่ งที่ เป น ประโยชน กั บ พี่ น องประชาชน ถ างบประมาณในการดำเนิ น การขณะนี้
ไมเพียงพอ ผมสามารถขอจากหนวยงานอื่นเพื่อมาสนันสนุนได แตตองสำรวจดูกอน
วาในการลงพื้ นที่ แตละพื้ นที่ ตองใช เครื่องจั กรกลไหม ผมสามารถขอมาจากองค การ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชได โดยไมมีคาใชจายเพียงแคทำหนังสือขอไป
ขอฝากสมาชิกสภาชวยสำรวจโครงสรางพื้นฐานถนนสายไหนที่วาชำรุดขอใหเยอะไป
เลย 2 – 3 ลานบาท ผมสามารถดึงงบมาได ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานที่หวงใยพี่นองประชาชน
ในเขตที่รับผิดชอบอยู ขอฝากผูอำนวยการกองชาง สำรวจถนนทุกสายในเขตพื้นที่ที่ชำรุด
และเรื่องขุดลอกคูคลองเปนอำนาจหนาที่ของเทศบาล แตขณะนี้รถไมพรอม ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท านรองนายกฯ สุ ทธิ รั กษ มั่ น คง ครั บ อย างที่ ท านรองนายกฯ
สั่ งผู อำนวยการกองช าง คื อการทำงานเชิ งรุ ก สิ่ งที่ สมาชิ กสภาได ร องขอ บางครั้ ง
ผมมองวาเปนหนาที่ของเทศบาลอยูแลว ถึงสมาชิกสภาไมไดรองขอ ทานจะตองทำใหดี
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เพราะคื อหน าที่ ของเทศบาลแตที่รองขอ เพราะวาบางทีมีความบกพรองหรือจุดที่ มอง
ไมเห็น ทางสมาชิกสภาก็ไดรับฟงจากพี่นองประชาชนมา และนำมาเสนอทาน ผมมองวา
การเขียนคำรอง เชน ถนนพังเปนสายตองเขียนโครงการ ผมมองวาการเขียนคำรองไมใช
ทุ กเรื่ อง ห องประชุ มนี้ ถื อว าศั กดิ์ สิ ทธิ์ ที่ สุ ดแล วของเทศบาลสิ่ งที่ สมาชิ กรองขอยั งไง
คณะผู บริ หารต องปฏิ บั ติ เพราะอยู ในอำนาจหน าที่ ของคณะผูบริ หารและขาราชการ
ฝากด วยนะครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื ออภิ ปรายเพิ่ มเติ ม
อีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเข ารวมประชุม ทุ กท าน เรื่องแมสกั บ เจลตอนนี้ กำลั งจัด ซื้ ออยู ครับ ดำเนิ น การ
ในงบประมาณของ สปสช. ประมาณ 3 แสนกวาบาท จะแจกทุกครัวเรือน อีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของการตัดหญาริมถนนไดรับแจงมาวาหญารก แตในการดำเนินการจะตัดแบบ
เปนรอบแลวมาชนกัน ผมไดคุยกับปลัดฯ แลววาจะตองประชุมเรื่องนี้กันอีกสักรอบ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอประชาสัมพันธการยืนยันของผูมีชีวิตอยูของผูสูงอายุ
ผูพิการ เนื่องจากผูสูงอายุ ผูพิการ ที่ขึ้นทะเบียนไมตองมายื่นยันตัวตนที่เทศบาลแลว
เนื่องจากกรมบัญชีกลางไดเชื่อมขอมูลทะเบียนราษฎรกลางของกรมการปกครอง
ระบบจะตรวจสอบการมีชวี ิตอยูแบบอัตโนมัติ ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ผมขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของการทำ
กิ จกรรมจิ ตอาสา ผมอยากให ไปทำนอกพื้ นที่ เทศบาล คื อได ไปช วยพั ฒนากั บพี่ น อง
ประชาชน จะไดมี กิจกรรมร วมกั บชุ มชน และไปสร างประโยชน ให กั บพื้ นที่ ภายนอก
ที่ผานมาจะทำกันในพื้ นที่ของเทศบาล แลวแตคณะผูบริหารจะดำเนิ นการอยางไรครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมมีเรื่องที่จะพูดคุย 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ผมขอสนับสนุนแนวคิดทานประธานสภาครับ ในเรื่องของการเขียน
คำรองในเรื่องที่สมาชิกสภารองขอ คือการใชชองทางในการประชุมสภาศักดิ์สิทธิ์
ที่สุ ดแล วครับ อยางที่ทานประธานกลาวมา ผมคิดวาสมาชิ กสภารองขอคงไม ตอง
เขียนคำรองนะครับ เพราะอยูในรายงานการประชุมอยูแลวดีกวาการเขียนคำรอง
ดวยซ้ำไป แตถานอกเหนือจากการรองขอในที่ประชุมกรณีนั้นผมก็เห็นดวยกับทานนายกฯ
นะครับ ตองใหเขาระบบในการเขียนคำรอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพร สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ปดประชุมเวลา 11.41 น.

เรื่องที่ 2 ผมไดลงพื้นที่ในปาชมพูกรรมการชุมชนไดพูดคุยกันเรื่องหวย หนอง
บึง คลอง ของสะพานเลือกฝงตะวัน ออก ครั้งกอนก็เคยขุดลอกไปแลว แตก็ไมได
ดำเนินการตอ ฝงหนึ่งเปนของเอกชนอีกฝงเปนของการไฟฟา ไดคุยกับคณะผูบริหาร
แลวตรงนี้จะไปออกสุดเขตเทศบาล ไปบานทุงโหมะ พี่นองประชาชนอยากใหขุดลอก
และอี ก ส ว นหนึ่ งอยากให ก องช า งสำรวจเกี่ ย วกั บ ห ว ย หนอง คลอง บึ ง มี ก าร
รองเรียนจากหลายๆ ที่ ที่มีการรุกล้ำทั้งตัวอาคารเลย มีสมาชิกสภาแจงมาหลายจุด
เลยเอาตอหมอลงในลำหวยเลยครับ จะไปขวางทางน้ำมีหลายชุมชน ที่ไดแจงมาแลว และ
อีกสวนหนึ่งที่สาธารณประโยชนที่มีการพูดถึงที่หลุมน้ำดับเพลิงเกาของเทศบาลขางโกดังของ
ทานนายกฯ พี่นองชุมชนตลาดรอนพิบูลย เขามีความตองการและอยูในแผน 5 ปแลว
เขาอยากจะทำศาลาที่ ประชุ ม แบบแปลนเหมื อนชุ มชนตลาดใน – จานเรี ยว ผมอยากจะ
ผลักดันนะครับ ปรับปรุงภูมิทัศนในโครงการเดียวกันเลย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอชี้แจงรายละเอียดนิดหนึ่งไมใชวาใหสมาชิกสภามา
เขียนคำรองนะครับ สมมติวาสมาชิกสภาลงพื้นที่แลวพี่นองประชาชนมีปญหาอะไร
ก็ใหเขียนคำรองมา ไมใชใหสมาชิกสภาเขียนคำรองนะครับ ผมถือวาสมาชิกสภาเปนตัวแทน
ของพี่นองประชาชนแลว การประชุมครั้งนี้ถือวาประธานสภารับทราบแลว ทีใ่ หเขียนคำรอง
เพราะว าเมื่ อให เจ าหน าที่ ไปปฏิ บั ติ งานอยากให ทำงานเป นระบบถู กต องตามระเบี ยบ
ถาเขาไดรับอุบัติเหตุเราตองรับผิดชอบเขาขอเรียนใหทุกทาน ไดรับทราบไมใชใหสมาชิกมา
เขียนคำรองเอง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน พี่นองชุมชนตลาดใหมฝากมา เรื่องตัดตนมะมวง
ข างบ านป าเร ลุ งจั ด ต น สู งมาก แล ว ฝากท านประธานถึ งฝ ายที่ รั บ ผิ ด ชอบช ว ย
ไปตัดใหหนอยนะครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายสมพร สุ ขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามี สมาชิ กท านใดจะแสดงความ
คิดเห็ นเพิ่ มเติมอีกบาง ขอเชิ ญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดแสดงความคิด เห็ น
สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรอง
นายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ ทานที่ป รึกษานายกฯ ทานสมาชิก สภา ทุกทา น
พนัก งาน เจา หนา ที ่ และประชาชนที ่รับ ฟง เสีย งตามสาย ผมขอป ดการประชุมไว
เพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
(ลงชื่อ)............อัญชลี อิสสภาพ.................ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม
(นางสาวอัญชลี อิสสภาพ)
(ลงชื่อ).........จารีวัฒน กุลเจริญ................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
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ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ)...........จักรพันธุ จุลภักดิ์...............ประธานกรรมการ
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ลงชื่อ)...............อุไรวรรณ สีงาม..............กรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
ลงชื่อ)........พงศกร พงษเกษมพรกุล.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)

