ผูมาประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕62
ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
*****************

ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
นายชัยวัฒน พิบูลย
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
นายชาญชัย จันทรแกว
นางเกษร
คงชาญกิจ
นายวัชระ ภูประเสริฐ
นายสุทธิรักษ มั่นคง
นางจารีวัฒน กุลเจริญ

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

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ สุรภักดี
นันทา เทิดรัตนพงศ
อรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
เอกชัย ศรีพิทักษ
ชัยวัฒน พิบูลย
สุนทร ขวัญชัยรัตน
ชาญชัย จันทรแกว
เกษร
คงชาญกิจ
วัชระ ภูประเสริฐ
สุทธิรักษ มั่นคง
จารีวัฒน กุลเจริญ

หมายเหตุ

ผูไมมาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย
2
นายสาโรช แซลิ่ม

ตำแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
วุฒิภัทร ล.ไพบูลย
สาโรช แซลิ่ม

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายอัศวิน
จินตวร
๒
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
๓
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
4
นายบำรุง
ทองทิพย
5
นายไชยา
ลุยจันทร
6
นางจิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
7
นางอุบลรัตน รณศิริ
8
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
9
นางสาวภาวิณี อัมพันธ
10 นางสาวพิชญสินี คำแปน
ตรวจถูกตอง

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
นักทรัพยากรชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
ตรวจถูกตอง

ลายมือชื่อ
อัศวิน
จินตวร
พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
จักรพันธุ จุลภักดิ์
นายบำรุง ทองทิพย
ไชยา
ลุยจันทร
จิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
อุบลรัตน รณศิริ
อัญชลี
อิสสภาพ
ภาวิณี
อัมพันธ
พิชญสินี คำแปน
ตรวจถูกตอง

หมายเหตุ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-2ลำดับที่
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล
นายสิทธิชัย เตงภู
นางวีนัส
เรืองนาค
นางสุปรียา สุมลวรรณ
นางอัญชลี สมาทิน
นางมัตติกา กรดแกว

เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
กอนระเบียบวาระการประชุม
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตำแหนง
ผูชวยชางศิลป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คนงาน

ลายมือชื่อ
สิทธิชัย เตงภู
วีนัส
เรืองนาค
สุปรียา สุมลวรรณ
อัญชลี สมาทิน
มัตติกา กรดแกว

หมายเหตุ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเ ขารวมประชุมทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับ วันศุกรที่ 29
พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมา
ครบองค ประชุ มแล ว ขออนุ ญาตเรี ย นเชิ ญ ท า นประธานได จ ุ ด ธู ป เที ย นบู ช า
พระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ (ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศฯ คะ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕62
...........................................
ตามที ่ สภาเทศบาลตำบลรอนพิบ ูลย ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕62 โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตวันที่
1 – 30 พฤศจิ กายน 2562 ตามมติ ท ี ่ ประชุ มสภาเทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย
สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒7 กุมภาพันธ ๒๕62 และประกาศเทศบาลตำบลรอน
พิบูลย เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. ๒๕62 และวันเริ่มประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ ๒8 กุมภาพันธ ๒๕62 นั้น
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก แห ง พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรีย กประชุมสภา

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-3เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแตวันที่
1 – 30 พฤศจิกายน 2562
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

สุรเชษฐ สุรภักดี
(นายสุรเชษฐ สุรภักดี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทั้ง 2 ทาน
ทานเลขานายกฯ รวมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจาง และผูรับฟงเสียงตามสายทุกทาน
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2562 ซึ่งตรง
กับวันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 5 วาระ ผมขอเริ่มตามระเบียบวาระ
การประชุมนะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สำหรับวันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง
เรื ่ อ งที ่ 1 ขอเชิ ญ ร ว มกิ จ กรรมทำบุ ญ ตั ก บาตร เนื ่ อ งในโอกาส
วั น ขึ ้ น ป ใ หม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย จ ะจั ด ให ม ี ง านในวั น ที่
1 มกราคม 2563 ณ บริเวณตลาดรอนพิบูลย เริ่ม 06.00 น. ขอเชิญชวนคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูรับฟงเสียงตามสายทุกทาน เขารวมกิจกรรม
เรื่องที่ 2 โครงการจัด งานวั นเด็ กแหงชาติ พ.ศ. 2563 จัดขึ้นในวั น ที่
11 มกราคม 2563 ณ ที่วาการอำเภอรอนพิบูลย ขอเชิญรวมกิจกรรมนะครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป
พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุมทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2562 รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 18 หนา ประกอบดวย 5 วาระ หนาที่ 1
เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 13 ทาน ผูไมมาประชุม ไมมี ผูเขารวมประชุม
จำนวน 11 ทาน หนาที่ 2 เปนเนื้อหาก อนที่ จะเข าสู ระเบียบวาระการประชุ ม
หนาที่ 3 และระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ มีจำนวน
3 เรื่อง จนถึงหนาที่ 4 และหนาที่ 5 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26
กันยายน 2562 จนถึงหนาที่ 8 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2562 ประชุมวันที่ 26 กันยายน
2562 และระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงหนาที่ 12 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4
เรื ่ อ งญั ต ติ ข ออนุ ม ั ต ิ จ  า ยขาดเงิ น สะสม เทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึ ง หน า ที ่ 14 มติ ท ี ่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ 9 ท า น
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการติดตามผลการ
ประชุมครั้งที่ผานมาและเรื่องอื่น ๆจนถึงหนาที่ 18 ปดประชุมเวลา 11.30 น.
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแกไขในสวนที่ไมถูกตองบางครับ
ขอเชิญ คุณพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกผูทรงเกียรติ
ในสวนที่กระผมไดอภิปรายไปในการประชุมครั้งที่แลว ในหนาที่ 3 บรรทัดที่ 17
มีทานนายอำเภอเปนประธาน มีนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 8 แหง ใหเพิ่ม
คำวาเปนคณะกรรมการในหนาที่ 4 บรรทัดที่ 18 รอนพิบูลยหามกลับรถใต
สะพานเขานอยใหกลับหนาตลาดใหม เปนคำอภิปรายที่บันทึกไวผิดครับ หาม
กลับรถหนาตลาดใหมใหกลับรถใตสะพานเขานอย สลับกันครับ ขอแกไขเพียงแคนี้
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขเพิ่มเติมอีกบางครับ ไมมีนะครับ
รั บรองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมัยวิ สามั ญ สมัยที่ 3 ประจำป
พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
เรื่องญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงานแสดงผล
การปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอรายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้

เหตุผล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ไดกำหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทำรายงาน
ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

แสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ใหสภาแหงนี้ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ในเอกสารที่แนบไดกำหนดนโยบายทั้งหมด 7 ดาน
1. นโยบายดานการเมือง การบริหาร
2. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษาและกีฬา
3. นโยบายดานการพัฒนาสังคม
4. นโยบายดานเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว
5. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6. นโยบายดานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
7. นโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ขอใหทานดูในรายละเอียดนะครับ คงจะไมพูดทั้งหมดเพราะเอกสารอยูที่ทานแลว
หน าที ่ 1 นโยบายด านการเมื องการบริ หาร เป นโครงการต าง ๆ ส วนหน าที ่ 4
เปนนโยบายการพัฒนาดานการศึกษาและกีฬา มีทั้งหมด 14 โครงการ งบประมาณที่
ใชทานคงเห็นเปนตัวเลขหนาที่ 7 นโยบายพัฒนาสังคมมี 10 โครงการ ตอไปเปน
หนาที่ 10 นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว หนาที่ 11 นโยบายการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน มี 2 โครงการ หนาที่ 12 นโยบายดานศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น สุดทายหนาที่ 16 นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม มี 8 โครงการ คือโครงการทั้งหมดที่ไดแถลงนโยบายไปและนำนโยบาย
มาปฏิ บ ั ต ิ ออกมาเป นรู ปโครงการ ขอเรี ย นให ส มาชิ กสภาได ร ั บ ทราบเพราะ
เป นกฎหมายที ่ นายกเทศมนตรี จะตองแถลงการณ การทำงาน ของป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 คงมีรายละเอียดเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกทานใด มีขอเสนอแนะบางครับ
หากไม มี ส มาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดร ายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย ตอสภาแหงนี้และสภาฯ ไดรับทราบทุกทานแลว
รับทราบ
เรื่องญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ 2562

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงาน
แสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ด ว ยคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบล
ร อนพิ บู ล ย ได เ สนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแตเดือนเมษายน – เดือน
กั น ยายน 2562) พร อ มความคิ ด เห็ น ซึ ่ ง ได จ ากการติด ตามและประเมิ น ผล
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้)

เหตุผล

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ขอ 14 (5) ไดกำหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นั บ แต ว ั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั ง กล า ว และต อ งป ด ประกาศไว
เปนระยะเวลาไมน อยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปล ะหนึ่งครั้ งภายในเดื อน
ธันวาคมของทุกป เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสภาแหงนี้ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ในเลมสีเหลือง หนาสารบัญจะชี้เฉพาะประเด็นที่สำคัญนะครับ 1 บทนำ หนาที่ 1 – 4
สวนที่ 2 เปนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจและแนวทางการพัฒนาเทศบาล 5 – 6
สวนที่ 3 การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน 7 – 13 สวนที่ 4 สรุปรายงานผลและเสนอ
ความเห็นการติดตามแผนพัฒนาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบครึ่งปหลัง
(ณ วั นที ่ 30 กั นยายน 2562) ผมจะพู ดที่ ละบทใหท านฟ ง สวนที ่ 1 เทศบาล
ตำบล รอนพิบูลย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภาระหนาที่จะตองจัดการ
บริการแกสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนที่จะตองติดตามและ
ประเมิ นผล เพื ่ อวัดประสิ ทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินการด านตาง ๆ และ
เปรียบเทียบกับการทำงานที่ผานมาดวย แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ที่มีแผนพัฒนาที่ดีอยางไรก็ตามหากไมสามารถที่จะบงชี้ผลการ
ดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบอกถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได
ฉะนั้นเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงจำเปนตองมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-7การดำเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม การติดตามและ
ประเมินผลจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการนำขอมูลตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกโครงการตอไป นี่คือสาระที่ผมอยากจะชี้ใหทุกคนเห็นวาคณะกรรมการชุดนี้มี
ความสำคั ญอยางไร ซึ ่ งการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ หน าที ่ 2 กรอบและ
แนวทางในการติ ดตามและประเมิ นผล 4.1 ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2548 ในเรื่องการจัดทำแผน ขอ 29 1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541 ขอ 12 จะตองรายงานผลและเสนอความคิดเห็นตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้ง
การประกาศติดตาม และประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบ นี่คือสิ่งที่คณะผูบริหาร
จะต องดำเนิ นการ สาระสำคั ญของคณะกรรมการชุ ดนี ้ ม ี กรอบในการดำเนินการ
ตามระเบี ย บ ข อ 5 ในหน าที ่ 3 จะเห็ น ได ว  าคณะกรรมการของเรานำโดย
ทานวัชระ ภูประเสริฐ ที่เปนประธานคณะกรรมการ รวมถึงตัวแทนจากสวนตาง ๆ
ซึ่งจะอยูในหนาที่ 4 สวนที่ 2 หนาที่ 5 ยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทาง
การพัฒนาเทศบาลนี่คือคำภีรของคณะผูบริหารในการดำเนินการบริหารเทศบาล
ยุทธศาสตรเรามี 5 ดาน ดานคุณภาพชีวิต ความเขมแข็งชุมชน พัฒนาดานกีฬาศาสนา
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน ดานบริหาร
จั ดการที ่ ดี นี่คื อสิ่งที่เทศบาลยึดถือในเรื ่องของการพั ฒนา แนวทางในการพัฒนา
หนาที่ 6 จะครอบคลุมถึงแนวทางปฏิบัติ สวนที่ 3 หนาที่ 7 ในตารางทั้งหมด มีแบบ
ประเมินตนเองรวมถึงใหประชาชนประเมิน แตที่ผมอยากจะชี้ใหทานเห็นปญหาและ
อุ ปสรรคในหน าที่ 12 ในเรื ่องของการทำงานของเทศบาล โครงการในแผนพัฒนา
มีจำนวนมาก บางครั้งเหตุการณแตละเรื่องในเรื่องของความเดือดรอนของประชาชน
ที่เขามาแตละอยาง บางทีเปนเรื่องเรงดวนเพราะฉะนั้นการทำงานบางเรื่องบรรจุอยู
ในแผน บางเรื่องไม ไดบรรจุ ไว นี่คือเปนปญหาทำใหความสำเร็จที ่ จะนำแผนหรือ
โครงการตาง ๆ มาปฏิบัติไมประสบความสำเร็จ บางครั้งตั้งไวแลว แตไมไดทำนี่คือ
สวนหนึ่ง สวนโครงการตาง ๆ บางครั้งไมไดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด บางครั้ง
พอถึ งปลายป งบประมาณเร ง ๆ เชน งานกอสร างต าง ๆ เป นโครงการที่มีป  ญหา
พอสมควร กิจกรรมประเพณีที่เราจัดมาทุกครั้ง ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ทองถิ่นหลาย ๆ
ที่จัดพรอมกัน ทำใหคนที่รวมนอยอันนี้คือปญหาและอุปสรรคในเรื่องของการทำงาน มา
ดูในเรื่องของแบบประเมิ นขององค กรปกครองส ว นท องถิ่น ซึ่งผมใหทางพี่น  อ ง
ประชาชนได ป ระเมิน โดยสำรวจจาก 370 ชุด แบงเพศชาย 177 คน คิดเปน
รอยละ 47 อยูในหนาที่ 13 เพศหญิง 193 คน รอยละ 52.16 เพื่อประมวลภาพ
ออกมา มีความพึงพอใจมากที่สุด 35.37
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-8พอใจมาก 41.41 พอใจปานกลาง 19.01 พอใจนอย 2.37 ไมพอใจ 1.83 แตสิ่งที่
สำคัญที่ผมอยากจะชี้ใหทานเห็นมีขอเสนอแนะจากแบบประเมิน ซึ่งชาวบานไดขอมาวา
ตองการใหเทศบาลทำโครงการใหเขาถึงพื้นที่ชุมชนตาง ๆ เชน กิจกรรมเทศบาล
พบประชาชน กิจกรรมตลาดชุมชน กิจกรรมสงเสริมอาชีพ นี่คือขอเสนอแนะจากแบบ
ประเมินอยากใหมีสถานที่ออกกำลังกาย หรืออุปกรณกีฬาใหแกประชาชนในชุมชน
อยางทั่วถึง อยากใหมีการซอมแซมถนนที่ชำรุดเปนหลุมเปนบอในชุมชนตาง ๆ นี่คือ
สิ่งที่เราทำอยูแลวเพียงแตวาอาจจะไมไดดังใจพี่นองประชาชน บางครั้งชวงหนาฝน
ถนนเปนหลุมเปนบอเยอะจะใหเราไปซอม ถาซอมในขณะนั้นพอรถวิ่งไปมาก็หลุดหมด
นี่คือสิ่งที่ตองรอ พยายามชี้แจงใหกับทางสภาเทศบาลไดรับทราบรวมถึงผูที่รับฟงเสียง
ที่ ถ  ายทอดอยู  ในขณะนี ้ เรากลั บมาดู ว  าโครงการใดที ่ ประชาชนพอใจมากที่ สุ ด
โดยเรียงลำดับดังนี้ หลังจากที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจงปรากฏวาเครื่องออกกำลังกายกลางแจงเปนอุปกรณที่ประชาชนพึงพอใจมาก
ที ่ ส ุ ดเป นอั นดั บแรก อั นดั บที ่ 2 การบริ การสาธารณสุ ขและสิ ่ งแวดล อม เช น
การใหบริการออกพนยุง ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา แจกถังขยะ หรือการตรวจเยี่ยมตรวจ
สุขภาพเบื้องตนโดย อสม. โครงการนี้เปนโครงการที่ดีและชาวบานพึงพอใจ อันดับที่ 3
ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางและซอมแซมถนนสายตาง ๆ
สวน 4 – 5 เปนประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สาระสำคั ญอยู  ที่หนานี้ครับ หนาที่ 14 บทสรุปที่คณะกรรมการชุดที่ทานวัชระ
ภู  ประเสริ ฐ เป นประธาน ไดนำเสนอ ผมจะอานทั้งหมดเลยหนาที่ 14 สวนที่ 4
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. ผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น รอบครึ่งปหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตำบลรอนพิบ ู ลย
ระหวางเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562 สรุปได ดังนี้
1.1 เทศบาลไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ดวยความถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยการจัดทำแผนพั ฒนาขององคกรปกครองส วนท องถิ่น
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
1.2 ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ล ย ส ามารถนำ
โครงการพัฒนาตาง ๆ ไปปฏิบัติไดเกินกวารอยละ 50 ของโครงการที่กำหนดไว
ในแผนพัฒนา ดังนี้
- โครงการที่บรรจุในแผนป 2562 จำนวน 160 โครงการ
- สามารถนำไปปฏิบัติ (บรรจุในเทศบัญญัติ,โอนเพิ่ม,จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
จำนวน 96 โครงการ
- คิดเปนรอยละ 60.00
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสุทธิรักษ มั่นคง
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

2. ผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ในระหวางเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562 สามารถสรุปได ดังนี้
2.1 เทศบาลไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2.2 โครงการจำนวน 96 ที่เทศบาลไดนำไปปฏิบัตินั้น เทศบาลสามารถ
- ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 55 โครงการ
- อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ
- ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 36 โครงการ
คื อสาระสำคั ญ ของคณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลของเทศบาลตำบล
รอนพิบูลยที่ไดสรุปใหทานฟง เนื่องจากวาเปนระเบียบที่คณะกรรมการชุดนี้ตอง
นำเสนอต อคณะผู  บริ หาร ผู  บริ หารต องนำเสนอต อสภาท องถิ ่ นเพื ่ อรั บ ทราบ
สวนหนาที่ 16 – 26 เปนโครงการทั้งหมดเลย อันนี้เปนรายละเอียดอยากใหทาน
ไปอานเองคงจะมีเพียงแคนี้ที่ทางเทศบาลตำรอนพิบูลย ที่จะตองเสนอรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนใหกับสภาทองถิ่นไดรับทราบ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกทานใด มีขอเสนอแนะ
บางครับ หากไมมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดรายงาน
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตอสภาแหงนี้ และสภาฯ ไดรับทราบทุกทานแลว
รับทราบ
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ขอเชิญทานสมาชิกแสดงความคิดเห็น ครับ
ขอเชิญ คุณสุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรี ย นท า นประธานสภาที ่ เ คารพ สมาชิ ก สภาผู  ท รงเกี ย รติ และคณะ
ผูบริหาร ชวงนี้ฝนตกแบบนี้ทางลงบานของคุณคุณทูล ชูสกุล เปนปญหาเรื้อรัง
ตลอดชวงฝนตกน้ำจะขังถนนอยูประจำ และเยอะอยากจะใหคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาลงไปดูพื้นที่จริง แตผมก็ไดถายรูปเอาไวแลวสงใหทางชุมชนไดรับ
ทราบปญหา เมื่อวานผมได คุ ย กั บทานรองจักรพันธุ จุลภักดิ์ เกี่ยวกับป ญ หา
เบื้องตนไปแลว ทานก็บอกวาใหใชวิธีระบายน้ำออกกอน ที่จริงแลวถนนสายนี้เราได
บรรจุเขาแผนฯ แลว แตถามีโอกาสผมอยากใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาจัดทำ
เป น โครงการคู ร ะบายน้ ำรางวี ขอฝากทานประธานสภาและเพื ่ อนสมาชิ กและ
ฝายบริหารดวยครับ ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยวัฒน พิบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวัชระ ภูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
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ขอขอบคุณ คุณสุทธิรักษ มั่นคง ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมได
ทราบมาวาเมื่อเชาเกิดอุทกภัย อยากใหผูบริหารเขาไปดูแลพอแมพี่นอง
ที่เดือดรอน ผมอยากใหคณะผูบริหารชี้แจงวาบานที่หลังคาเสียหายจะซอมแซม
กี่วัน ผมเองขอขอบคุณคณะผูบริหารและคณะกรรมการชุมชนทุกทานที่ชวยกัน
ดูแลพี่นองประชาชน ผมรูสึกดีใจมาก ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ชวงหนาฝนนี้
มีปญหาเรื่องคูคลองทายตลาดใหมครับ ผมไดเรียนทานนายกฯ เมื่อวันที่ไปเยี่ยม
ผู  ป  ว ยติ ด เตี ย งท า ยตลาดใหม ท า นนายกฯ บอกว า ใช เ ครื ่ อ งจั ก รไมไ ด ขยะก็
ลงไปเต็ม ตองใชแรงงานคน ใหทำหนังสื อไปยังเรื อนจำ ใหนักโทษลงไปลอก
คูคลองครับ ขอฝากดวยครับ
ขอขอบคุณ คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมขอฝากถึง
คณะผู  บ ริ ห ารชว งนี้ฝ นตกหลายวัน ติด ต อ กั น ขอใหฝ ายป อ งกั น ฯ ไดเตรี ย ม
ความพรอมที่จะเคลื่อนยายหรือวาชวยประชาชนที่เกิดน้ำทวม ตอนนี้น้ำอิ่มตัว
หมดแลว ถาฝนตกลงมาอีกสักวันสองวันคงจะมีเรื่องน้ำทวมขึ้นมาอาจจะเกิด
ลมพายุตนไมลม 1) อยากใหเตรียมเครื่องเลื่อยไวใหพรอม 2)ผมขอฝากเรื่องขยะ
ตอนนี้ที่หลุมขยะเทศบาลเจาหนาที่ที่ทิ้งขยะหรือวานำขยะไปทิ้งหนาหลุมนะครับ
มี 2 กรณี กรณีแรกของเทศบาลเองการทิ้งขยะผมคิดวาทิ้งแลวนาจะเกลี่ยเพื่อให
ทิ้งขยะไดเยอะขึ้น กรณีที่ 2 ที่หลุมขยะมีน้ำทวมขังเยอะมากจะเกิดมลภาวะคือ
ยุงลาย และกลิ่นเหม็นเดือดรอนไปถึงชาวบาน และขอฝากไปยังบุคคลภายนอก
ผมไมทราบวาเขาจายคาทิ้งขยะใหกับเทศบาลบางไหม แตที่ผมทราบมีรถภายนอก
มาทิ้งประมาณ 7 ราย ที่ผมเห็นกับตา ผมเคยแจงไปยังเจาหนาที่แลวใหชวยมา
ตรวจสอบดูแลดวย ปญหาที่สำคัญที่สุดขออนุญาตทานประธานครับ เศษแกว
อยาไปทิ้งบนถนนพอรถขยะของเทศบาลเขาไปลอรั่วทำใหเสียงบประมาณของ
เทศบาล วันกอนผมใหเขาขุดหลุมใหแลวเฉพาะเศษแกวอยางเดียว แตรถไมเคย
เขาไปทิ้งทีห่ ลุมทำใหกลายเปนทิ้งขยะอื่นไป ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

- 11 นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่ทานสมาชิกสภา
ไดนำเสนอผานทานประธานมายังฝายบริหารใน 3 – 4 ประเด็น
1.เรื่องคูระบายน้ำในตลาดเกษตรที่ สท.สุทธิรักษ มั่นคง เสนอมา เดี๋ยวผม
จะใหทาง กองชางไปดูวาจะแกไขแบบไหน เมื่อวานผมไปงานศพที่สวนเลาขากลับก็
เห็นวามีน้ำทวมขังถนนทางเขาวัดสุวรรณรังษี ซึ่งมีแนวคิดวาก็นาจะเปนแบบ
เดียวกับทาน สท.สุทธิรักษ มั่นคง เดี๋ยวใหทางกองชางลงไปดูวัดระดับกอนวาน้ำ
จะไป ทางไหน และใหทำรางวีรถสามารถวิ่งไดเทากับขยายพื้นผิวจราจร ตั้งแต
รานกอสราง – คลอง กอนถึงหนาวัด ตองคุยกันอีกครั้งวาจะทำแบบไหน
2. คุณชัยวัฒน พิบูลย แจงมาผมจะใหทางปองกันฯ ออกไปสำรวจเพราะ
เปนเรื่องของอุทกภัย เรื่องความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ใหแจงวามีใครบาง ที่
ผมเห็นในไลนของชุมชนมีบริเวณหลุมน้ำแถวบานรองพงศชัยที่อื่นผมยังไมเห็น
เมื่อเชาผมเห็นที่หลังบานตนไมลมไป 2 ตน หลังบานผม สงสัยวาเจอรองลมตรง
นั้นพอดี ลมแรงมากเลยเมื่อคืน ขอใหแจงมานะครับเรื่องภัยพิบัติ
3. ในสวนของคุณ.วัชระ ภูประเสริฐ ผมใหนโยบายไปกับรองจักรพันธุตั้งแต
วันนั้นไปแลวใหติดตาม ผมไดคุยกับคุณเที่ยง ที่เคยทำงานที่ราชทัณฑ ทานให
คำแนะนำวาใหทำหนังสือไปที่เรือนจำที่ทุงสงหรือเขาหมาก ผมเลยใหรองจักรพันธุ
ดำเนินการ วันนี้ชวงบายมีการประชุมพนักงาน ผมจะใหนโยบายเรื่องของการ
ลอกคลอง เมื่อ 2 ปที่ผานมา พอ เดือนมกราคม หลังวันที่ 10 ไป กอนพายุปลาบึก
เราโดนน้ำทวมเราตองวางแผนกอนธันวาคมนี้ตองแลวเสร็จเรื่องของลอกคูคลอง
4. เรื ่ อ งที่ คุ ณชาญชั ย จั นทร แก ว ได นำเสนอเรื ่ องขยะได ค ุ ยกั บท าน
รองพงศชัย 1.ในเรื่องของการทำตารางใหเขาไปตรวจดูวาขยะเราควรตองทำแบบไหน
2.ที่มีบุคคลภายนอกไปทิ้งขยะเราควรมีมาตรการแบบไหน ใหทำรายละเอียดมา
ใหและนำเสนอสภาอีกครั้งหนึ่งเรื่องการบริหารจัดการหลุมขยะ 3.ที่ทานฝากทาน
ประธานเรื่องของกระจกฝากทานประธานนิดนึงครับ เศษกระจกขอใหทิ้งดานขาง
เพราะรถขยะเขาไปจะทำใหบาดลอ
อีกสวนหนึ่งเปนการตามงานรอบที่แลว ที่ทานสายัญไดเขามานั่งประชุม
ด ว ยพู ดถึ งการหาแหลงน้ำที่ห นองเปด ผมไดไปคุย กับ คุณณรงค ที่ทานดูแล
หนองเปดอยู ทานบอกวาปกติน้ำที่มีเหมืองฉีดตอนใหมๆ ความลึกประมาณ 100 ฟุต
จะเห็ น คนตั วเล็กนิดเดีย ว แต ณ วัน นี้น ้ำลึกประมาณ 10 เมตร ถานำมาทำ
ประปาก็ไมเพียงพอมันตื้นมากแลว มีตะกอนเยอะมาก ไดเรียนคุณสายัญ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายสุทธิรักษ มั่นคง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

ด ว ยวาจาไปแล ว ว า ลำบากถ า จะนำมาทำแหล ง น้ ำ ตรงนี ้ เมื ่ อ วานได ค ุ ย กับ
ทานรองจักรพันธุ ทาง อบต.เขามีโครงการทำนบ 1 ที่เขาพัฒนาอยูคาดวาถาเรา
ขอต อ ท อ ขนาดเล็ ก น า จะไม ม ี ป  ญ หา เมื ่ อ วานผมได เห็น เอกสารตัว หนึ่งเปน
เรื ่ องของการประปาขนาดเล็ก แตตองใชเครื่องกรองน้ำมันก็ลำบากพอสมควร
เดี๋ยวจะหาลูทางนะครับ วาจะแกไขปญหาเรื่องน้ำไดแบบไหน อยากจะเรี ย นให
ทานทราบในการติดตามเรื่องของการประชุมครั้งที่ผานมา เรื่องการจัดหาแหลงน้ำ
มีเรื่องที่จะเรียนตอสภาเพียงแคนี้
ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ ประเด็นที่ทานนายกฯ ฝากถึงเรื่องกระจก
โดยนโยบายของบริษัทอยูแลวเรายินดีรวมมือกับเทศบาลทุกอยาง ขอแคมาคุยให
ชัดเจนยินดีใหความรวมมือครับ ผมอยากใหทำงานเชิงรุกนิดหนึ่งคือไมตองรอให
ชาวบานมาแจง ผมอยากใหเจาหนาที่ของเราลงไปเจอกับชาวบานถายรูปไว ผมวา
นะจะดีกวานะครั บ ผมขอฝากทีมบริ หารครับ เวลาเกิดเรื่องไมจำเป นต องให
ชาวบานมาแจงใหเจาหนาที่ของเราลงไปตรวจสอบถึงบานเลยจะดีกวาครับ
ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญคุณ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหาร
ผมอยากสอบถามทานรองจักรพันธุวา เราจะแกไขปญหาอยางไรใหกับพี่น  อง
ประชาชนทางลงไฟฟ ากั บทางเข าทุ  งโหม ะ ที ่ เราเพิ ่ งราดถนนแอสฟ ลท ต ิ กไป
ชวงหนาฝนน้ำทวมขังอยู ตอนนี้อยากใหทางรองจักรพันธุช ี้แจงวา จะแกไขปญหา
ที่เกิดกับพี่นองประชาชน ผมชอบอีกอยางหนึ่งที่เปนนโยบายของทานนายกฯ
ที่ ใ ห ส ำรวจไฟฟ า ที ่ ด ั บ ผมคิ ดว าน าจะให สำรวจถนนต อเนื ่ องไปด วย น าจะดี
เหมือนกันครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณสุทธิรักษ มั่นคง ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ รองจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ย นท า นประธานสภาที ่ เ คารพ สมาชิ ก สภาผู  ท รงเกี ย รติ และคณะ
ผูบริหาร ผมขออธิบายเพื่อทำความเขาใจกับเพื่อนสมาชิก ในประเด็นของ
คุณสุทธิรักษ มั่นคง ถนนใตสายไฟแรงสูงน้ำทวมขังอยูตลอด ตอนนั้นเราเขาแผน
แล ว จำได ไหมครั บ ในพื้น ที่ 15 ตารางกิโ ลเมตร พื้น ที่เราเยอะมากเราต อ ง
จัดลำดับความสำคัญในการใชงบประมาณตาง ๆ ซึ่งเราจะคุยกันอยูประจำในพื้นที่
ตรงนั้น ถาเราทำรางวีใตสายไฟฟาแรงสูงน้ำทวมขังประมาณ 20 เมตร ลานกวาบาท
อีกครับ และในชุมชนของทาน ณ วันนี้ โครงการลงไป 2 ลานกวาเพื่อแกไขน้ำ
แตถาไดเชนนั้นคือจบใชไหมครับ เราคอยมาดูการบริหารจัดการงบประมาณกันกอน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี
ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

วามีเหตุผลความจำเปนมากนอยเพียงใด ทานก็ทราบดีงบประมาณเรามีนอย
เวลาเขาสภาแตละครั้ง แตในการแกปญหาเบื้องตนผมใหทางกองชางลงไปแกไข
ป ญ หาน้ ำ ตรงนั ้ น ให ก  อ น และในส ว นของทางเข า ทุ  ง โหม ะ ทางกองช า ง
ผูอำนวยการกองชางลงไปประมาณการแอสฟลทติก เพราะวันกอนการซอมแซม
ตรงนั้นเราไดตกไป ดวยเราใชงบประมาณปลายปงบประมาณและงบประมาณเรา
ไมเพียงพอเลยตองตัดทิ้ง แลวตอนนี้ทางเขาทุงโหมะ ทางกองชางกำลังเปดเรื่องซื้อ
แอสฟสทติกเพื่อมาดำเนินการเองพรอมกับ ที่บานศาลาไฟไหม ในสวนนั้นมันเปน
การแก ป  ญ หาของทางเชื่อมผานทางรถไฟ ซึ่งเขาไดทำการยกรางสูงขึ้น แลว
ชาวบานก็ทำการรองเรียนมาทางไลนและโทรมาหาผมวารถบางคันติดอยู ถาเปน
รถกระบะก็ยังผานได ถาเปนรถเกงก็จะลำบากมาก เราจะซื้อแอสฟลทติกไปพรอม
กันซึ่งทางกองชางไดประมาณการแลวยังไมไดเปดเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ยังไงฝาก
ทานเรื่องงบประมาณดวยนะครับ ทางกองชางจะสงใบประมาณการมาเราตองซื้อ
แอสฟลทติกประมาณเทาไหร แตเราจะดำเนินการเอง ไมไดจัดจางในสวนของ
ตรงนี้ และในสวนของคลองหลังตลาด ส.ท.วัชระ ภูประเสริฐ ไดอภิปรายมาบอก
ถึงความเดือดรอน ซึ่งทานนายกฯ ไดมอบนโยบายมาแลวตั้งแตวันอังคารที่ผานมา
ไดใหประสานนักโทษ และผมติดตอนาเที่ยงไมไดเลยไมไดไปหาที่บาน ผมไดคุยกับ
เพื่อนที่เปนผูคุมที่ทุงสง เขาบอกวาขอเปนกำลังใหเราทำหนังสือไปเปนวันเสาร
หรือวันอาทิตย ขอกำลังไมใชจัดจางมี 2 แบบ เราจะขอกำลังเขาในรูปแบบไมใช
งบประมาณขอแรงงานผูตองหาฝากเรื่องนี้นิดนึงครับ ผมตองขอโทษโครงการ
ที่คางอยู 2 สวนที่ไปตกที่พี่นองชุมชนตลาดเกษตรเนื่องจากฝนตกหนักในชวงนั้น
และโครงการวางทอยังคางอยูทำใหพี่นองประชาชนที่ใชสัญจรไปมาไมส ะดวก
เทาที่ควร ที่ในซอยโกศักดิ์ตอนนี้เหลือแคการปดทอแลวครับวางทอเสร็จเรียบรอย
แล ว เหลื อแต ร างวีป ดคอนกรีตดานหนา แตในซอยตลาดเกษตรเองตอนนี้ยัง
ไมสามารถวางทอไดจนครบตอนนี้ไดแค 50 % ของการวางทอเนื่องจากฝนตก
แทบทุกวัน ถาผมจำไมผิดตอนนี้ทำสัญญาแลวดวยในสวนตรงนั้น แตผูรับจางเขาก็
ลงมาดูหนางานทุกวัน ถาฝนแลงผมโทรติดตามเขาอยูตลอด ถาฝนแลงเราก็จะ
ลงมือทำทันที ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ รองจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ รองพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ และผูบริหาร
ในสวนของผมที่จะขอเพิ่มเติมที่รับผิดชอบ 2 เรื่องครับ
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

- 14 1. การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการปองกันน้ำทวมซึ่งทางกองสาธารณสุข
ผมใหดำเนินการขุดลอกตั้งแตเดือนตุลาคมมาแลว ไมใชวาเพิ่มมาทำเราจะทำเปน
ปฏิทินการปฏิบัติงานโดยตลอดทุกๆ ป ใน 2 ปที่ผานมาน้ำก็ทวมในชวงปใหม
ปนี้ปลาบึก ปที่แลววันที่ 2 มกราคม 2561 ซึ่งทานนายกมีนโยบายใหเตรี ยม
ความพรอมปองกันตลอดซึ่งทางกองสาธารณสุขจะใชทั้งแรงงานคนและเครื่องจักร
คือรถ JCB ซึ่งบางพื้นที่ตองใชเครื่องจักรในการชวยเพราะวาแรงงานคนอยางเดียว
ไมทัน ยกตัวอยางเชน สายทุงโหมะที่ติดกับโรงงานพลาสติก เราตองใชรถ JCB
ไปชวย และถนนสายหลังวัดพิศาลซึ่งตรงนั้นจะเปนคูคลองและจะมีตนบอนเยอะ
ถาคนงานลงไปจะเกิดอาการคัน นั้นคือสวนของกองสาธารณสุขฯ ที่ลงไปชวย
แกปญหาใหกับชาวบานนะครับ
2. หลุมขยะที่เปนปญหาอยูตลอดอยางที่ทาน สท.ชาญชัย จันทรแกว แจง
ในวันที่รถจากบุคคลภายนอกเขามาทิ้งขยะหลายครั้งแลว ตอนนี้หนาบานผมก็
กลายเปนที่ทิ้งขยะไปเสียแลว ที่นอน โถสวมเกา มีทั้งนั้น กระเบื้องแตกบางเจา
เขาขออนุญาตทิ้ง แตบางเจาลักลอบไปทิ้ง ขนาดวาระวังแลวก็ไมทัน นี่คือปญหา
ที่เกิดขึ้น และหลุมขยะขณะนี้จะเห็นไดวาดานหนึ่งรถเขาไปไมไดคือฝงบาน
ส.ท.ชาญชัย จะเปนแองน้ำรถเขาไปเทไมไดแลว ตองเทดานหนาทำใหทางเขาบาน
ส.ท.ชาญชัย ลำบากสักหนอย สวนอีกฝงหนึ่งทางกองชางไดเอา แอสฟสทติก
ไปถมในสวนที่หลุมบอรถเขาไปได แตปญหาก็คืออยางที่ทาน ส.ท. ชาญชัย แจงมา
พวกบุคคลภายนอกที่เขาไปทิ้งมักงายทิ้งกลางถนนเลย พอรถขยะจะเขาไปทิ้ง ก็เขา
ไปไมไดแลว นั่นคือปญหา หลายฝายบอกวาใหชวยกันแก แตผมมองวาแกยาก
นอกจากเราทำที่ปดเปดล็อกกุญแจ ใหมีแตเฉพาะกุญแจของคนงานของเรา ซึ่งจะ
แกปญหาไดสวนหนึ่งเทานั้นเอง บางทีเราล็อกประตูแลว พวกมักงายเขาทิ้งตรงนั้น
เลยครับ ก็อยากนำเสนอใหที่ประชุมไดรับทราบ
เหตุการณเกิดขึ้นเมื่อคืน ฝนตกหนักลมแรง ผมยังไมไดนอนเลย ชวงตี 1 กวาๆ
ตอนเชาคุณธนงศักดิ์ ที่เปนคนขับรถขยะเขาจะขับรถเขามาทางซอยหงสฟา ผาน
หนาบานผมปรากฏวามีกิ่งตนมะพราวลมขวาง คุณธนงศักดิ์แจงมาในไลนเทศบาล
ทานนายกฯ ก็ไดแจงไปยังฝายปองกันฯ ใหไปดำเนินการทางคุณอรุณตอบกลับมา
วาไดดำเนินการแลว ก็ขอขอบคุณงานปองกันฯ ที่แกปญหาไดอยางรวดเร็วครับ
และอีกสวนหนึ่งในตลาดในของคุณศรายุทธกิ่งมะขามหักเหมือนกัน เขาประสาน
มาแล ว ว า จะหั ่ น เป น ท อ นๆ ให ค นงานลงไปช ว ยเก็ บ ในส ว นนี ้ ก ็ อ ยากฝาก
สมาชิกสภา ถาทานไดรับขาวสาร ถาชาวบานที่กิ่งไมหักใหหั่นเปนทอน ๆ ไวแลว
จะไดใหคนงานไปชวยเก็บเปนการรวมดวยชวยกัน ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

- 15 นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ รองพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
ผมขอขอบคุณไปยังฝายบริหาร โดยเฉพาะวันนี้และตอนนี้ที่เล็งเห็นความ
ปลอดภัยของชาวบาน โดยการติดตั้งกลองวงจรปดตอนนี้กำลังดำเนินการอยู
ผมรูสึกดีใจครับ เราฝนไวจะได 2 – 3 ปแลว ครั้งนี้ไดเห็นความจริง ขอบคุณ
ทานนายกฯ มากครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบางครับ หากไมมี
ผมขอขอบคุ ณ ท า นนายกฯ ท า นรองนายกฯ ท า นเลขานุ ก ารนายกฯ
ท า นที ่ ป รึ ก ษานายกฯ ท า นสมาชิ ก สภา ทุ ก ท า น พนั ก งาน เจ า หน า ที ่ และ
ประชาชนที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ

ปดประชุมเวลา 11.35 น.
(ลงชื่อ)..............อัญชลี สมาทิน.................ผูจด/ผูพิมพ
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ)..............จารีวัฒน กุลเจริญ.............ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ)..............วัชระ ภูประเสริฐ...............ประธานกรรมการ
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
(ลงชื่อ)..........สุนทร ขวัญชัยรัตน..............กรรมการ
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(ลงชื่อ)............เกษร คงชาญกิจ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางเกษร คงชาญกิจ)

