
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   

 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 
ประชุมเม่ือวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕64  เวลา 10.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
-------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

1. นายสุรเชษฐ        สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ      สุรภักด ี  
2. นางอรภักดิ์         เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล อรภักดิ์       เจนวิชชุเมธ  
3. นายจักรพันธุ       จุลภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรพันธุ     จุลภักดิ ์  
4. นายจักรฤทธิ์       ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล จักรฤทธิ์     ชุมแกว  
5. นายจักรกริศน     แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล จักรกริศน    แปนเพ็ชร  
6. นายเอกชัย         ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย        ศรีพิทักษ  
7. นายสมพร          สุขสวสัดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร        สุขสวัสดิ ์  
8. นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ    สีงาม  
9. นายพงศกร         พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร         พงษเกษมพรกุล  

10. นายสุนทร          ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร        ขวัญชัยรัตน  
11. นางอำไพ           ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล อำไพ         ศิริแกว  
12. นางจารีวัฒน       กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน     กุลเจริญ  

  

ผูไมมาประชุม  -ไมมี-  

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

๑. นายณรงค        แซใช นายกเทศมนตรี ณรงค        แซใช  
๒. นายสุเทพ         ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี สุเทพ         ฤทธิรัตน  
๓. นายสุทธิรักษ     ม่ันคง รองนายกเทศมนตรี สุทธิรักษ     ม่ันคง  
4. นายตรี            วิสุทธิคุณ ท่ีปรึกษานายกฯ ตรี            วิสุทธิคุณ  
5. นางสาวสุนิษา    เทวเดช เลขานุการนายกฯ สุนิษา        เทวเดช  
6. นางโสภา          จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา         จันทรแกว  
7. นายคีตวิทย       แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย       แกวแกมจันทร  
8. นายประสิทธิ์     วัดศร ี หัวหนาฝายปกครอง ประสิทธิ์     วัดศร ี  
9. นางอุบลรัตน     รณศิริ นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ 
อุบลรัตน     รณศิริ  

10. นางสาวอัญชลี     อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปฯ อัญชลี     อิสสภาพ  
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  

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

ลำดับท่ี 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 

หมาย
เหตุ 

11. นายสมพร            ภูปาน นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สมพร         ภูปาน  
12. นางสาวอรอนงค    คงแทน พนักงานจางท่ัวไป อรอนงค      คงแทน  
13. นายณรงค           ชำนาญแปน ประธานชุมชนปาชมพู ณรงค         ชำนาญแปน  
14. นายประเสรฐิ        เพ็งสุข ประธานชมุชนปรีชาทอง ประเสริฐ      เพ็งสุข  
15. นายบุญฤทธิ์         สุทธิรักษ กรรมการชุมชน บุญฤทธิ์       สุทธิรักษ  
16. นางสมพิศ           วัฒนสุรวทิย กรรมการชุมชน สมพิศ         วัฒนสุรวิทย  
17. นางพัฒนา           หมีทอง กรรมการชุมชน พัฒนา         หมีทอง  
18. นางสาวธมลวรรณ  มณีวรรณ กรรมการชุมชน ธมลวรรณ    มณีวรรณ  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผู ที ่รับฟงเสียงตามสายอยู ในขณะนี้ วันนี ้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2564               
ซึ ่งตรงก ับ วันอังคารท่ี  28 กันยายน  2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม                    
สภาเทศบาล  ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธาน
ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

           (ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ และผูท่ีรับฟงเสียงตามสาย         
ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป                       
พ.ศ. 2564  ซ่ึงตรงกับวันอังคารท่ี 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูท้ังหมด 5 วาระ ผมขอเริ่มประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
     สำหรับวันนี้มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมสภาแหงนี้ทราบ 1 เรื่อง นะครับ 
     ขอเชิญรวมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในวันพุธท่ี 29 กันยายน 2564 
จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ณ บริเวณโดยรอบอาคารดับเพลิงเทศบาลตำบล
รอนพิบลูย ตั้งแตเวลา  13.00 น. เปนตนไป ขอเชิญทุกทานเขารวมนะครับ  

ท่ีประชุม รบัทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 

ประชุมเม่ือวันท่ี 21 กันยายน  2564  
      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้ตองขออภัยเนื่องจากวารายงานการประชุมยังไมแลวเสร็จ 

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 เพราะวาเราเพ่ิงประชุมไปเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2564 และระเบียบวาระการประชุม

คอนขางเยอะทำใหเจาหนาท่ีทำรายงานการประชุมไมทัน ขออนุญาตนำเรียนรับรอง
รายงานการประชุมในคราวตอไป ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ครับ เนื่องจากงานเลขานุการสภาฯ จัดทำรายงาน           
การประชุมไมทัน จึงขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมเปนรอบหนาครับ 
สำหรับวาระนี้ยังไมมีการรับรองนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564              

ในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอ่ืน โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำ
พรอมติดตั้ง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ                                                           

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องขอขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภ ัณฑอื่น โครงการจัดหาเครื ่องกรองน้ำพรอมติดตั ้ง กรณียังมิได                  
กอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ 

หลักการ 
     ตามท่ี เทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดยแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม 
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอ่ืน 
โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำพรอมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง  โดยกำหนดติดตั้ง                  
ณ ชุมชนบานปรีชาทอง และ ณ ชุมชนวัดเทพนมเชือด งบประมาณจำนวน 
500,000.- บาท นั้น 

เหตุผล 
       ในการดำเนินโครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำด่ืมเพ่ือจะติดตั้งให กับชุมชน               
บานปรีชาทอง และชุมชนวัดเทพนมเชือดนั้น เทศบาลฯ ตองกำหนดใหชุมชนท้ังสอง
ชุมชนมีการประชุมประชาคมกลุมผูใชน้ำกอน โดยชุมชนตองมีการจัดตั้งกลุมผูใช 
คณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องกรองน้ำดื่ม และมีระเบียบการบริหารจัดการ
เครื่องกรองน้ำดื่มของแตละชุมชน เพ่ือใชประกอบในการดำเนินโครงการติดตั้ง             
เครื่องกรองน้ำดื่ม เนื่องจากคณะกรรมการชุดเกาของท้ังสองชุมชนไดลาออก จึงยังมิได
ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องกรองน้ำด่ืม และมีระเบียบ                
การบริหารจัดการเครื่องกรองน้ำด่ืมของชุมชนแตอยางใด ขณะนี้ เทศบาลฯ ไดมีการ
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหมของท้ังสองชุมชนแลว โดยกรรมการชุดใหม
ท่ีไดรับการแตงตั้งในครั้งนี้ยังยืนยันความประสงคท่ีจะติดต้ังเครื่องกรองน้ำดื่มในชุมชน 
และประกอบกับขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลว เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
จึงไมสามารถดำเนินการโครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำเพ่ือติดตั้งให กับชุมชน               
ท้ังสองชุมชนไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงจำเปนตองขออนุมัติกันเงิน  

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2564 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน           

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน             
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอ่ืน โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำดื่ม 
จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 500,000 บาท  (หาแสนบาทถวน)   

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน             
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณีรายจายหมวดครุภัณฑ ท่ีดิน                
และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก             
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ 
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ญัตตินี้เปนญัตติเก่ียวกับการกันเงิน สืบเนื่องจากการประชุม
คราวท่ีแลว ถาทีมสภาไมไดตรวจสอบ ญัตตินี้ตกแน ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีเห็น
ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูย เม่ือครั้งท่ีแลวเราได
ติดตั้งไปแลวท่ีชุมชนตลาดใหม และชุมชนวังไทร อยากใหประชาชนมีน้ำใชท่ีมีคุณภาพ 
ราคาถูก เพ่ิมรายไดใหกับชุมชนตอนนี่มีเงินเหลือหลายหม่ืนบาท และนำไปเพ่ิมท่ี                
กลุมสัจจะตลาดใหมจะไดดอกเบี้ยดวย มีกิจกรรมอะไรสามารถนำมาใชได ผมขอฝาก          
ไวดวยวาเงินตองมีการบริหารจัดการ ไมใชนำไปใชจายอะไรก็ได เพราะวาตองมีการดูแล
รักษา เชน เปลี่ยนไสกรอง สามารถดูตัวอยางของชุมชนตลาดใหมไดเลยนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด        
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑกีฬา และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน 
       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ       

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติขออนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป    

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา และขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี ้  

 หลักการ 
         ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดบรรจุโครงการสงเสริมการออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพแกประชาชน งบประมาณ  1,200,000.-บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)  

 ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการ                 
ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพแกประชาชนทุกกลุม นั้น 

เหตุผล         
       เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 โครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพแก
ประชาชนไว จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้ 
       1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
         โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
        แผนงานสาธารณสุข 
        งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
          งบลงทุน 
          หมวด คาครุภัณฑ 
          ประเภท ครุภัณฑกีฬา                                 
                      - โครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพแกประชาชน 
                                                                               จำนวน 300,000.-บาท   

        เพ่ือจัดหาและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจง/ในรม แกชุมชนปรีชาทอง – นาลึก  
จำนวน 10 ชุด เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออกกำลังกาย ทำใหมีสุขภาพแข็งแรง รวมถึง
การใชเวลาวางใหเปนประโยชนและท่ีสำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงตอการ   
เกิดโรคตาง ๆ ดวย (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม           
และเปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนาท่ี 3) 
                                                                   รวมโอนเพ่ิม  จำนวน  300,000.- บาท 
         โอนลด  
        แผนงานสาธารณสุข 
        งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
          งบบุคลากร 
          หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ) 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน                                จำนวน 300,000.-บาท 

รวมโอนลด  จำนวน  300,000.- บาท 
รวมโอนเพ่ิม – โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 300,000.- บาท       

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด             
ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ 
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

          2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรณ ีย ังม ิได ก อหนี ้ผูกพัน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ             
งานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา โครงการสงเสริมการ
ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพแกประชาชน งบประมาณ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถวน) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจาย หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก                  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป                                         
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย  ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ  โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)         

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 

เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ  
กอนอ่ืนผมขอติดตามความคืบหนาของงานท่ีนำเสนอในการประชุมครั้งท่ีแลว 
      - 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 สอบถามเรื่องลูกระนาดวาไดจัดซ้ือยังท่ีชุมชนโคกยาง 
      2 เรื่องคูระบายน้ำท่ีชุมชนวังไทร        

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       - นายจักรพันธุ   จุลภักดิ์  
      1 เรื่องเครื่องกรองน้ำ ก็ไดเสนอญัตติในวันนี้แลวครับ 
      2 ขอติดตั้งโปะไฟใหกับลานชุมชนปรีชาทอง 
      - นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
ฝากทอบล็อกหนาบานเจคอูดกอนจะถึงหนาฝน 
สวนเรื่องอ่ืนๆ ท่ีประธานชุมชนไดเสนอมา  
     - นายประเสริฐ  เพ็งสุข ประธานชุมชนปรีชาทอง 
     เรื่องเครื่องออกกำลังกายก็ไดรับการตอบสนองจากคณะผูบริหารอยางรวดเร็วครับ 
รอบนี้ก็ไดเขาสภาแลว ท่ีเหลืออยูในข้ันตอนดำเนินการแลวครับ 
    - นายวิญู  ชูสกุล ประธานชุมชนตลาดเกษตร 
    ตอนนี้ใกลหนาฝนแลวคูระบายน้ำสายบานนาพิศ บานนามัน บานนาตรี มีปญหา           
บอยมากน้ำทวมพอฝนตกเขา ฝากมาวาใหชวยดำเนินการใหดวยครับ     

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน  
        เรื่องท่ี 1 ผมขอพูดถึงเรื่องถังขยะกอน ไดมีการจัดซ้ือ 100 ใบ แตมีความประสงค
ประมาณ 200 ใบ ผมไดใหนโยบายกับกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอมไปแลว                    
ใหดำเนินการสำรวจถังเกากอน ถังไหนท่ีใชไมไดแลวใหนำไปเปลี่ยน เชน ในตลาด            
ถังขยะตั้งใกลกัน 2 – 3 ถัง ใน 100 ใบ ถาใหตามคำขอท้ังหมดนั้นไมได บานท่ีอยูติดกัน 
2 – 3 ครัวเรือน ใหใช 1 ถัง ไดแจงใหกองสาธารณสุขฯ นำคำรองไปดวยเม่ือไปวางถัง
ขยะ และปงบประมาณตอไปจะจัดซ้ือใหมอีกเพ่ือใหเพียงพอ 
        เรื่องท่ี 2 เครื่องออกกำลังกายขอแจงใหทราบวาไดสถานท่ีจะติดตั้งแลว แตยังไมมี
เงินงบประมาณชุมชนท่ีไดเครื่องออกกำลังกายใหผานคณะกรรมการชุมชนดวย              
ในเรื่องของสถานท่ี เพ่ือจะไดปรึกษาหารือกันนาจะดีกวา และขอแจง ส.ท.จักรฤทธิ์             
ชุมแกว ใหทราบวาสถานท่ีไดแลวอยูใกลโกดังของทานนายกฯ  ใหทานไปดูวาเหมาะสม          
หรือไมซ่ึงเปนท่ีสาธารณะประโยชน ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชญิ ทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนท านประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ท่ีทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ไดพูดคุยเรื่องเครื่องออกกำลังกาย 
ตอนนี้ไมมีงบประมาณในการจัดซ้ือ ผมจะไปนั่งรวมพูดคุยกับทาน ส.ส.ชัยชนะ  เดชเดโช 
และ ทานนายก อบจ.นครศรีฯ คุณกนกพร  เดชเดโช เพ่ือประสานของบประมาณ               
ผมถือโอกาสนี้ ไดเสนอท่ีหลุมน้ำทายเรือ ทางเทศบาลไดเสนอโครงการไปยังโยธา                
จังหวัดนครศรีฯ เพ่ือใหเขาสำรวจออกแบบให ขณะนี้มีแบบมาแลว เขารีบมาดูแลให                
ท่ีหลุมน้ำทายเรือ ใชงบประมาณของกรมโยธา ถือวาชาๆ ไดพราเลมงาม ถือวา                   
ชุมชนตลาดรอนพิบูลยเปนชุมชนท่ีใหญโอกาสดีท่ีเราได ส.ส.ชัยชนะ  เดชเดโช มาดูแล              

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 เรื่องงบประมาณให และชวยประสานฝายกรมโยธาใหครบทุกวงจร มีลูวิ่ง สถานท่ี              
ออกกำลังกาย  และอีกประเด็นหนึ่งเรื่องน้ำประปาท่ี ทาน ส.ท.จักรกริศน แปนเพ็ชร              
และประธานสภา ได เสนอมา ผมได คุ ย ส.ส.ชั ยชนะ  เดชเดโช ได ประสานกับ                  
นายกองคการบริหารสวนตำบลรอนพิบูลย  โดยใชงบประมาณสวนกลางนี้มาดูแล                      
ขอเรียนใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายก ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนท านประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอชี้แจงตามท่ีทานสมาชิกสภาไดเสนอแนะมา ดังนี ้
       1. นายเอกชัย  ศรีพิทักษ  แจงเรื่องถนนเปนหลุมบอบานปาบูรณ ผมไดชี้แจงไปแลว           
ในครั้งผานมา ชวงนี้เปนฤดูฝนยังแกไขไมได น้ำทวมถนน ถาเอาหินไปลงเหมือนเอาไปท้ิงทะเล 
ใหน้ำแหงกอนจะไปดำเนินการใหครับ   

       2. นางอรภักด์ิ  เจนวิชชุเมธ แจงเรื่องถนนสายสวนปาลมตอนนี้แอสฟลทมีแลว แตวายัง
เขาระบบอยูยังไมไดเบิกคาวัสดุ รอสักหนอยนะครับ 
      3. นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน เรื่องลอกคูระบายน้ำ ผมขอฝากผูอำนวยการกองชางดวยครับ   
เปนคูของแขวงการทาง เดี๋ยวจะลองปรึกษาดูวาอำนาจเราทำไดหรือไม 
      4. นายวิญู  ชูสกุล  แจงเรื่องน้ำทวมท่ีชุมชนตลาดเกษตร บานพ่ีตรี ผมไดคุยกับ                 
ทานนายกฯ  ผูอำนวยการกองชาง จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  จะตองรองบประมาณ
จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำเพ่ือแกปญหาใหพ่ีนองชุมชนบริเวณนั้น แกไขปญหาเบื้องตนไปกอน     
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ   ม่ันคง ครับ ใกลหนาฝนแลว ในการ                       
ขุดลอกคูคลอง ถาใชแรงงานของเทศบาลคงไมเพียงพอ อาจจะจางเครื่องจักรขุดลอก           
ให ท่ั วเขตเทศบาลเลยจะดีกวาไหม ถาฝนตกลงมาอีกพ่ีนองประชาชนจะไดรับ                     
ความเดือดรอนยังมีงบประมาณท่ีจัดสรรได ส.ท.หลายทานก็เปนหวง เรื่องการขุดลอก         
คูระบายน้ำครับ               
      ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
หากไมมี ตอไปเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็นครับ 
      ขอเชิญ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท านประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอฝากคณะผูบริหารชวยเอาหินไปถมท่ีวังไทรท่ีหัวสะพาน 
ตอนนี้หลุมลึกมากเลยครับ ทางเขาบานครูจิ๋ม และสะพานท่ีข้ึนรางรถไฟ ผมผาน
บริเวณนั้นอยู 2 – 3 วันแลว มีหลุมลึก 2 – 3 หลุม ถาเอาหินไปถมพอฝนตกก็จะ
กระเด็นออกหมด นาจะใชแอสฟลทติกไปถมจะไดอยูไดนาน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผู เข ารวมประชุม  ทุกท าน  ดิ ฉัน มีข าวดี จะแจ งให ทราบจาก ท่ี เข าประชุ ม
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ดิฉันเปนคณะกรรมการ
ศูนยอยูดวย ไดทราบขาวจาก นายวิชชา  ศรีเทพ ซ่ึงเขาไดเขาประชุมท่ีกองพลศึกษา 
เทศบาลจะมีสระวายน้ำ จะให นายวิชชา  ศรีเทพ  ชี้แจงใหทราบขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชญิ นายวิชชา  ศรีเทพ ครับ 

นายวิชชา  ศรีเทพ 
นักวิชชาการศึกษาปฎิบัติการ 

      เรียนท านประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตใหขอมูลเพ่ิมเติม โครงการสระวายน้ำชุมชน 
เนื่องจากทางกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีหนังสือเชิญประชุมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริหารจัดการดานกีฬา และนันทนาการ ชวงเดือนมิถุนายน เขาไดแบง
โซนและอำเภอรอนพิบูลยจัดอยูในโซนปา และรวมกับอำเภอทุงสง ในวันท่ีประชุม            
มีหลายหนวยงานเขารวมไดเสนอโครงการเขาไป ถาเปนไปไดอยากใหอำเภอรอนพิบูลย             

 มีสระวายน้ำ และไดนำเสนอคณะผูบริหารวาของรอนพิบูลย ยังไมมีสระวายน้ำท่ีเปน
ของหนวยงานราชการ มีแตสระวายน้ำของฟูลมูล สวนสนามกีฬา สนามฟุตบอล             
มีแลว ยังขาดสระวายน้ำครับ จากนั้นผมไดขอแปลนสงหนังสือไปท่ีกรมพละเพ่ือขอ
แบบแปลนของสระวายน้ำเพ่ือดูขนาดความกวาง ความยาว จะพอดีกับท่ีคิด                
จะกอสรางไหม ตอนแรกเลือกไวจะเปนหลังเทศบาลตำบลรอนพิบูลย หรือ บริเวณ
ใกลศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปรากฏวาในแบบแปลนพอดีกับ            
ท่ีจะกอสรางดานหลังสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มาเขียนโครงการโดย
รวบรวมขอมูลจำนวนประชาชน จำนวนเด็กนักเรียน จำนวนผูไดรับอุบัติเหตุเสียชีวิต
ทางน้ำภายในอำเภอรอนพิบูลยมีสถิติตางๆ ขอดูงบประมาณรายจายของเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยวามีเพียงพอหรือไม ถาเขาใหโครงการมาจริงๆ เรามีงบประมาณท่ี
จะดูแลตอยอดจากนั้นไหม จากนั้นมาวิเคราะหดูเสนทางการเดินทาง คณะผูบริหาร 
เลือกท่ีจะกอสรางดานหลัง  เนื่องจากมีชองทางการเขาออก 4 เสนทาง มีระบบ
น้ำประปาสวนภูมิภาค มีเวรยาม และมีการติดต้ังกลองวงจรปดทำใหสำนักงาน
เทศบาลตำบลรอนพิบูลยเหมาะสมท่ีสุดในการสรางสระวายน้ำ ใกลกองชางเปน                
ลานโลง ถามีผูมาใชบริการเยอะตรงนั้นจะเปนท่ีจอดรถได สวนโครงการไดจัดสงให
การกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบรอยแลว เพ่ือจะไดเขาสูแผนป 2566 – 2570 
เขาแนะนำวาใหทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งเพ่ือของบประมาณท่ีกรมพละ โครงการกอสราง
ตอนนี้งบประมาณ 18 ลานบาท ถาเขาใหงบประมาณมาเปนโอกาสดีจะไดงบกอสราง
สระวายน้ำ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายวิชชา  ศรีเทพ ครับ ฝากคณะผูบริหารชวยดูแลตอนะครับวาเหมาะสม
หรือไม ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ 

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน  
      เรื่องท่ี 1 ผมขอพูดเพ่ิมเติมตอจาก นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ เรื่องฝาย             
หลังบานหนังชา ผมขอเสนอวาฝายตรงนั้นเปนฝายปดตาย ผมอยากใหกอสรางแบบ
ประตูปดเปดน้ำได เปนฝายชลประทาน สาเหตุท่ีเขาไปทุบทอระบายน้ำฝาย          
ตัวลางไมมีน้ำไปเลี้ยง และอยูสูงดวย 
     เรื่องท่ี 2 เรื่องหลุมบอฝากผูอำนวยการกองชางชวยตรวจสอบท้ัง 2 เขต วาหลุมบอ         
มีจำนวนเทาไหร ผมเสนอใหซ้ือแอสฟลทมิกไมใชแอสฟลทถุง ปริมาณไดมากกวา              
ความทนทานดีกวา  
       เรื่องท่ี 3 หลุมน้ำหนองเปดบริเวณตรงนั้นคลายๆ วาจะมีปศุสัตวอยูดวย หลุมน้ำ
อยูต่ำกวาบริเวณท่ีคนเลี้ยงสัตว พอฝนตกน้ำจะไหลชะลางเอามูลสัตวลงไปในหลุมน้ำ 
ผมขอฝากกองสาธารณสุขฯ ชวยสำรวจดวย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

        ขอขอบคุณ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด          
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
       ขอเชญิ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอใหขอมูลเพ่ิมเติมตอจากนายจักรกริศน แปนเพ็ชร เรื่อง
หลุมน้ำหนองเปดอาจจะมีปฎิกูลซากพืชซากสัตวลงไปในหลุมน้ำหนองเปดอาจจะ
สงผลการท่ีเทศบาลนำน้ำจากหลุมน้ำหนองเปดมาบริการพ่ีนองประชาชน บางคนท่ี
มีอาการแพอาจจะมีผื่นได  ตองไปตรวจสอบวาน้ำยังดีหรือไม ควรจะหาแหลงน้ำ                     
ท่ีสะอาดจากท่ีอ่ืนใหพ่ีนองประชาชนดีหรือไม หรือน้ำทางไปวัดรอนนาสามารถประสาน
กับนายกองคการบริหารสวนตำบลรอนพิบูลย หรือผูใหญหมูท่ี 2 เพ่ือท่ีจะนำน้ำมา
บริการพ่ีนองประชาชนกับการท่ีนำน้ำจากหลุมน้ำหนองเปดซ่ึงอาจจะเปนน้ำท่ีไมคอย
สะอาดเทาไหรแลวในวันนี้ ในสวนท่ีนายจักรกริศน แปนเพ็ชร ไดพูดคุยกับปลัดฯ คะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ไดรับแจงมาจากชุมชนตลาดเกษตรขอไฟแสงจันทร           
ตรงขามกับบานของดิฉัน ซ่ึงบริเวณตรงนั้นมีแมคาขายของอยูจำนวนมาก ฝากถึง
คณะผูบริหารดวยวาติดไดหรือไมไดขอใหชี้แจงใหฟงดวย ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ 

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากใหคณะผูบริหารชวยซอมแซมถนนสายวัดพิศาล 

 เปนหลุมบอเยอะ กลัวพ่ีนองประชาชนจะเกิดอุบัติเหตุ ขอบคุณครับ 
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องพูดคุย 3 เรื่อง  
      เรื่องท่ี 1 อยากใหคณะผูบริหารชวยเรื่องแกไขคอสะพานวัดสุวรรณรังษี ชวยทำให
ลาดเอียงอีก รถเกงผานลำบากเพราะทางตางระดับอยู  
      เรื่องท่ี 2 หลุมบอหนาอาภรณอิน หนาโรงเรียนดรุณ เปนหลุมบอเยอะ 
      เรื่องท่ี 3 ลานกีฬาโคกยางผมไดไปหาท่ีไดแลวครับ หนาโรงเรียนสุวรรณรังษี 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชญิ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ 

นางอำไพ  ศิริแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องท่ีจะแจง 3 เรื่อง คะ 
     เรื่องท่ี 1 ชวยนำหินถมไหลถนนทางหลังบริเวณโรงเรียนวีรศิลปนตอนนี้              
ไหลทางไมมีแลว กอนท่ีจะเปดเรียนนักเรียนใชรถจักรยานยนตสายนั้นเยอะมากคะ 

      เรื่องท่ี 2 ถนนตรงโคงสายบานรองเทศตนไมตนหญาข้ึนสูงมาก พ่ีนองประชาชน
ขอกระจกโคงมาคะ แตชวงนี้ชวยไปตัดหญาใหกอน 

       เรื่องท่ี 3 ใหยายปายซอยสถานท่ีอุทิศใหไปอยูบานนายเพ้ียน ปกติซอยนั้นจะ
อยูหลังธนาคารออมสิน เพราะคนท่ีบริจาคท่ีคือคุณประสานกับคุณแมสุจิน ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชญิ นายประเสริฐ  เพ็งสุข ครับ 

นายประเสริฐ  เพ็งสุข 
ประธานชุมชนปรีชาทอง 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องท่ีจะแจง 4 เรื่อง 
     เรื่องท่ี 1 เครื่องออกกำลังกาย ผมตองขอขอบคุณคณะผูบริหารและสมาชิกสภา 
เพราะวาผมตองสูเรื่องนี้มานาน ประมาณ 5 – 6 ป เครื่องออกกำลังกายตองไปตั้งท่ี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือจะไดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลยให เปนแหลงชุมชนอันดับท่ี  1 ของเทศบาลตำบล              
รอนพิบูลย ท่ีมีขาวศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีเด็กเหลือ 20 คน
ฝากทานคณะผูบริหารและสมาชิกสภาชวยประชาสัมพันธดวยวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย กำลังจะพัฒนาให มีจำนวนเด็กมากข้ึน เม่ือ 3 ป            
ท่ีแลวท่ีทานปลัดฯ ไดพูดคุยกับผมวาจะพยายามทำศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยใหดีท่ีสุด 
     เรื่องท่ี 2 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทุกทาน ผมไดเขารวมประชุม 2 รอบ
ดวยกัน ตอนนี้หวย หนอง คลอง บึง มีพ่ีนองประชาชนบางคนไมเขาใจ นำท่ีสาธารณะ
ประโยชน หวยปริง อยูหลังบาน นายสุทิน เพ็งสุข เขาไดนำรั้วรอบขอบชิดมาก้ันเปน    

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ท่ีเรียบรอย พ่ีนองประชาชนเดินหาปลาไมไดแลว แตถาไปดูแผนท่ีของอำเภอยังมี
หวยสาธารณะอยู ขอฝากคณะผูบริหารถาทำไดสมัยหนาผาน 
      เรื่องท่ี 3 หวย หนอง คลอง บึง รอบสะพานเลือกตอนนี้ตื่นเขิน น้ำกำลังจะ
ทวมเพราะสะพานเลือก น้ำมาจากหวยสีดำ ชวยสำรวจใหหนอยครับ เรื่องนี้ผมทำ 
มาเปน 10 ปแลว ฝากดวยนะครับ 
     เรื่องท่ี 4 ตัดชุดยูนิฟอรมใหคณะกรรมการชุมชนท้ัง 10 ชุมชน ใหเปนสีเดียวกัน 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอขอบคุณ นายประเสริฐ  เพ็งสุข ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชญิ นายณรงค  ชำนาญแปน ครับ 

นายณรงค  ชำนาญแปน 
ประธานชุมชนปาชมพู 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากจะเสนอ 2 เรื่อง นะครับ 
     เรื่องท่ี 1 ชื่อถนนผมไดฟงสมาชิกพูดถึงบานคนนั้นคนนี้ จะทำใหจำชื่อยาก         
แตถาตั้งชื่อเลยวาถนนอะไร ซอยท่ี 1 ซอยท่ี 2 ซอยท่ี 3 และก็ถนนอะไรจะไดทราบ 
ถาเปนไปไดก็คือชื่อถนนจะไดเรียกถูกวาถนนสายอะไร ไมตองบอกวาถนนหนาบานใคร 
ขอลงลึกไปนิดหนึ่งผมอยากใหเทศบาลของเราเปนเทศบาลท่ีมีหนามีตาเหมาะสมกับ
อาคารเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอยกตัวอยางท่ีดูดีสักท่ีหนึ่งท่ีผมขับรถผานตั้งแต               
สี่แยกรอนพิบูลยถึงสำนักงานการไฟฟาฯ มองเห็นแลวสบายตามีคนทำความสะอาด             
ตัดหญาแลวเก็บเรียบรอยไมกวาดลงไปในคูระบายน้ำ ขอชื่นชมนะครับ อยากใหไป                      
ท่ีไหนแลวรูวาตรงนี้เขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตรงนี้ไมใช โดยการใชสัญลักษณ คือ                
ความสะอาดบนถนน และหญาท่ี ข้ึนริมถนนตัดใหเรียบรอยดูสะอาดตา ผมคิดวา           
มีบุคลากรท่ีเยอะพอสมควรและตั้งใจทำงาน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ นายณรงค  ชำนาญแปน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชญิ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องท่ีจะพูดคุย 3 เรื่อง 
      เรื่องท่ี 1 อยากใหคณะผูบริหารเรงขุดลอกคูระบายน้ำเพ่ือชวยเหลือพ่ีนอง
ประชาชนกอนถึงหนาฝน 
      เรื่องท่ี 2 การซอมแซมถนนถาเรงดวนได ผมแนะนำใหรีบทำนะครับ ถนนสาย
บานปาบู รณ ท่ีนายเอกชัย ศรีพิ ทักษ เสนอมา และขอฝากถนนอีกเสนหนึ่ ง                 
เรียบรางรถไฟ ตั้งแตทางเขาบานหินลับถึงโรงอิฐสมหมาย เพราะถนนเสนนั้นชำรุดมาก 
      เรื่องท่ี 3 มาตรการปองกันโควิด-19 ยอดไดลดลงแลว แตอยากใหทุกคน
ตระหนักในการปองกันไมใหเกิดการระบาดเพ่ิมข้ึน ผมอยากเสนอคณะผูบริหาร        
แจกแมสกับเจลกันอีกสักรอบหนึ่ง เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความหวงใยตอพ่ีนอง
ประชาชน ขอบคุณครับ 

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชญิ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ 

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนท านประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน จากท่ีเคยขอใหถมไหลทางเรียบทางรถไฟหนาสถานีรถไฟ         
รอนพิบูลย ไดรับคำตอบจากทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง แลววาจะดำเนินการ
และปรับปรุงซอมแซมไปพรอมกันกับถนนสายนั้น การดำเนินการจะทำเปน 3 ชวง 
ตอนนี้อยูในแผนเรียบรอยแลว และจะขอลูกระนาดหนาสถานีรถไฟดวยคะ ลูกเล็กๆ 
ประมาณ 4 ลูก เพ่ือเปนการชะลอความเร็วลง บริเวณนั้นจะมีเด็กเล็กๆ และคนชรา 
ขอฝากไวดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชญิ ทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอนำเรียนใหทราบวาหากสมาชิกสภาเสนอขออะไรมา
ใหมาเขียนคำรองนะครับ เพ่ือไดเขาระบบการจายงานท่ีเสนอมาคณะผูบริหาร       
ก็ไดรับรูรับทราบ เม่ือเชาผมไดพูดคุยกับทานรองประธานสภาวาจะดำเนินการ          
เรื่องอะไรใหชวยมาเขียนคำรองให ถูกตองจะไดจัดระบบอยางท่ี นายณรงค                    
ชำนาญแปน เสนอมาก็ขอขอบคุณเปนอยางสูงท่ีไดใหคำชี้แนะในการบอกชื่อปาย
บอกทางและสถานท่ี ขณะนี้เทศบาลบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาล และเรื่องปายชื่อ
ถนน/ซอย สิ่งท่ีไดดำเนินการไปทุกเรื่องผมถือวาสมาชิกสภาไดใหคำแนะนำในสิ่งท่ีดี
สิ่งท่ีเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชน ถางบประมาณในการดำเนินการขณะนี้               
ไมเพียงพอ ผมสามารถขอจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือมาสนันสนุนได แตตองสำรวจดูกอน
วาในการลงพ้ืนท่ีแตละพ้ืนท่ีตองใชเครื่องจักรกลไหม ผมสามารถขอมาจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชได โดยไมมีคาใชจายเพียงแคทำหนังสือขอไป  
ขอฝากสมาชิกสภาชวยสำรวจโครงสรางพ้ืนฐานถนนสายไหนท่ีวาชำรุดขอใหเยอะไป
เลย 2 – 3 ลานบาท ผมสามารถดึงงบมาได ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานท่ีหวงใยพ่ีนองประชาชน 

 ในเขตท่ีรับผิดชอบอยู ขอฝากผูอำนวยการกองชาง สำรวจถนนทุกสายในเขตพ้ืนท่ีท่ีชำรุด 
 และเรื่องขุดลอกคูคลองเปนอำนาจหนาท่ีของเทศบาล แตขณะนี้รถไมพรอม ขอบคุณครับ 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ   ม่ันคง ครับ อยางท่ีทานรองนายกฯ                
สั่งผูอำนวยการกองชาง คือการทำงานเชิงรุก สิ่ งท่ีสมาชิกสภาไดรองขอ บางครั้ง               
ผมมองวาเปนหนาท่ีของเทศบาลอยูแลว ถึงสมาชิกสภาไมไดรองขอ ทานจะตองทำใหด ี      

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 เพราะคือหนาท่ีของเทศบาลแตท่ีรองขอ เพราะวาบางทีมีความบกพรองหรือจุดท่ีมอง            
ไมเห็น ทางสมาชิกสภาก็ไดรับฟงจากพ่ีนองประชาชนมา และนำมาเสนอทาน ผมมองวา
การเขียนคำรอง เชน  ถนนพังเปนสายตองเขียนโครงการ ผมมองวาการเขียนคำรองไมใช
ทุกเรื่อง หองประชุมนี้ ถือวาศักดิ์สิทธิ์ ท่ีสุดแลวของเทศบาลสิ่งท่ีสมาชิกรองขอยังไง              
คณะผูบริหารตองปฏิบัติ เพราะอยูในอำนาจหนาท่ีของคณะผูบริหารและขาราชการ             
ฝากดวยนะครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม               
อีกบางครับ 
       ขอเชญิ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องแมสกับเจลตอนนี้กำลังจัดซ้ืออยูครับ ดำเนินการ             
ในงบประมาณของ สปสช. ประมาณ 3 แสนกวาบาท จะแจกทุกครัวเรือน อีกเรื่องหนึ่ง 

 เรื่องของการตัดหญาริมถนนไดรับแจงมาวาหญารก แตในการดำเนินการจะตัดแบบ
เปนรอบแลวมาชนกัน ผมไดคุยกับปลัดฯ แลววาจะตองประชุมเรื่องนี้กันอีกสักรอบ
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด       
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอประชาสัมพันธการยืนยันของผูมีชีวิตอยูของผูสูงอายุ           
ผูพิการ เนื่องจากผูสูงอายุ ผูพิการ ท่ีข้ึนทะเบียนไมตองมายื่นยันตัวตนท่ีเทศบาลแลว 
เนื่องจากกรมบัญชีกลางไดเชื่อมขอมูลทะเบียนราษฎรกลางของกรมการปกครอง
ระบบจะตรวจสอบการมีชวีิตอยูแบบอัตโนมัติ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ผมขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของการทำ
กิจกรรมจิตอาสา ผมอยากใหไปทำนอกพ้ืนท่ีเทศบาล คือไดไปชวยพัฒนากับพ่ีนอง
ประชาชน จะไดมีกิจกรรมรวมกับชุมชน และไปสรางประโยชนใหกับพ้ืนท่ีภายนอก           
ท่ีผานมาจะทำกันในพ้ืนท่ีของเทศบาล แลวแตคณะผูบริหารจะดำเนินการอยางไรครับ           
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  ผูเขารวมประชุม 
ทุกทาน ผมมีเรื่องท่ีจะพูดคุย 2 เรื่อง 
     เรื่องท่ี 1 ผมขอสนับสนุนแนวคิดทานประธานสภาครับ ในเรื่องของการเขียน 
คำรองในเรื่องท่ีสมาชิกสภารองขอ คือการใชชองทางในการประชุมสภาศักดิ์สิทธิ์
ท่ีสุดแลวครับอยางท่ีทานประธานกลาวมา ผมคิดวาสมาชิกสภารองขอคงไมตอง
เขียนคำรองนะครับ เพราะอยูในรายงานการประชุมอยูแลวดีกวาการเขียนคำรอง
ดวยซ้ำไป แตถานอกเหนือจากการรองขอในท่ีประชุมกรณีนั้นผมก็เห็นดวยกับทานนายกฯ 
นะครับ ตองใหเขาระบบในการเขียนคำรอง 

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       เรื่องท่ี 2 ผมไดลงพ้ืนท่ีในปาชมพูกรรมการชุมชนไดพูดคุยกันเรื่องหวย หนอง 
บึง คลอง ของสะพานเลือกฝงตะวันออก ครั้งกอนก็เคยขุดลอกไปแลว แตก็ไมได
ดำเนินการตอ ฝงหนึ่งเปนของเอกชนอีกฝงเปนของการไฟฟา ไดคุยกับคณะผูบริหาร
แลวตรงนี้จะไปออกสุดเขตเทศบาล ไปบานทุงโหมะ พ่ีนองประชาชนอยากใหขุดลอก 
และอีกสวนหนึ่งอยากใหกองชางสำรวจเก่ียวกับหวย หนอง คลอง บึง มีการ
รองเรียนจากหลายๆ ท่ี ท่ีมีการรุกล้ำท้ังตัวอาคารเลย มีสมาชิกสภาแจงมาหลายจุด 
เลยเอาตอหมอลงในลำหวยเลยครับ จะไปขวางทางน้ำมีหลายชุมชน ท่ีไดแจงมาแลว และ 
อีกสวนหนึ่งท่ีสาธารณประโยชนท่ีมีการพูดถึงท่ีหลุมน้ำดับเพลิงเกาของเทศบาลขางโกดังของ
ทานนายกฯ พ่ีนองชุมชนตลาดรอนพิบูลย เขามีความตองการและอยูในแผน 5 ปแลว 
เขาอยากจะทำศาลาท่ีประชุม แบบแปลนเหมือนชุมชนตลาดใน – จานเรียว ผมอยากจะ
ผลักดันนะครับ ปรับปรุงภูมิทัศนในโครงการเดียวกันเลย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 

       ขอเชญิ ทานนายกฯ ครับ 
นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอชี้แจงรายละเอียดนิดหนึ่งไมใชวาใหสมาชิกสภามา
เขียนคำรองนะครับ สมมติวาสมาชิกสภาลงพ้ืนท่ีแลวพ่ีนองประชาชนมีปญหาอะไร 

 ก็ใหเขียนคำรองมา ไมใชใหสมาชิกสภาเขียนคำรองนะครับ ผมถือวาสมาชิกสภาเปนตัวแทน
ของพ่ีนองประชาชนแลว การประชุมครั้งนี้ถือวาประธานสภารับทราบแลว  ท่ีใหเขียนคำรอง
เพราะวาเม่ือใหเจาหนาท่ีไปปฏิบัติงานอยากใหทำงานเปนระบบถูกตองตามระเบียบ                
ถาเขาไดรับอุบัติเหตุเราตองรับผิดชอบเขาขอเรียนใหทุกทาน ไดรับทราบไมใชใหสมาชิกมา
เขียนคำรองเอง ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ 

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ  ท านสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร               
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน พ่ีนองชุมชนตลาดใหมฝากมา เรื่องตัดตนมะมวง 

 ขางบานปาเร ลุงจัด ตนสูงมาก แลวฝากทานประธานถึงฝายท่ีรับผิดชอบชวย           
ไปตัดใหหนอยนะครับ ขอบคุณครับ               

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ปดประชุมเวลา 11.41 น. 
 

      ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสด์ิ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดแสดงความคิดเห็น 
สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรอง
นายกฯ  ทานเลขานุการนายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน 
พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชนที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไว
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) 
 

  
  
  
  
  
  

                                      
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


	ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

