
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำป พ.ศ. ๒๕64 

วันท่ี  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

--------------------------------- 

ผูมาประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรเชษฐ           สุรภักดี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ       สุรภักด ี  
2 นางอรภักดิ์            เจนวิชชเุมธ รองประธานสภาเทศบาล อรภักดิ์        เจนวิชชุเมธ  
3 นายจักรพันธุ          จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรพันธุ      จุลภักดิ ์  
4 นายจักรฤทธิ์          ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล จักรฤทธิ์      ชุมแกว  
5 นายจักรกริศน        แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล จักรกริศน    แปนเพ็ชร  
6 นางอำไพ              ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล อำไพ         ศิริแกว  
7 นายเอกชัย            ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย       ศรีพิทักษ  
8 นายวัชระ              ภูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล วัชระ        ภูประเสริฐ  
9 นายสมพร             สุขสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร       สุขสวัสดิ ์  

10 นางสาวอุไรวรรณ    สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ   สีงาม  
11 นายพงศกร           พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร      พงษเกษมพรกุล  
12 นายสุนทร             ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร       ขวัญชัยรัตน  
13 นางจารีวัฒน          กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน   กุลเจริญ  

 

ไมมาประชุม                  - 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายณรงค       แซใช นายกเทศมนตรี ณรงค       แซใช  
๒ นายสุทธิรักษ    ม่ันคง รองนายกเทศมนตรี สุทธิรักษ    ม่ันคง  
๓ นายสุเทพ        ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี สุเทพ        ฤทธิรัตน  
4 นายตรี           วสิุทธิคุณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตรี           วสิุทธิคุณ  
5 นางสาวสุนิษา   เทวเดช เลขานุการนายกเทศมนตรี สุนิษา       เทวเดช  
     
           ตรวจถูกตอง   

 
        ตรวจถูกตอง         ตรวจถูกตอง  

     นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
     ประธานกรรมการ 

   นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
          กรรมการ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 

 



         -2-   
     

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
6 นายพรเทพ       เพชรอนันต รองปลัดเทศบาล พรเทพ      เพชรอนันต  
7 นางจิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน  
8 นายทักษิณ       สุทธิเจริญ หัวหนาฝายวิชาการฯ ทักษิณ      สุทธิเจริญ  
9 นายประสทิธิ์     วัดศรี หัวหนาฝายปกครอง ประสิทธิ์    วัดศร ี  

10 นางโสภา          จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา        จันทรแกว  
11 นายคีตวิทย       แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย     แกวแกมจันทร  
12 นางธิดารัตน      ชูแกว รก.ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ ธิดารัตน    ชูแกว  
13 นางอุบลรัตน      รณศิริ นักทรัพยากรชำนาญการ อุบลรัตน   รณศิริ  
14 นางสาวอัญชลี    อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไป อัญชลี      อิสสภาพ  
15 นางสาวสายหยุด หนูแกว นักวิเคราะหนโยบายฯ สายหยุด  หนูแกว  
16 นางสุปรียา        สุมลวรรณ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สุปรียา    สุมลวรรณ  
17 นางอัญชลี         สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี     สมาทิน  
18 นางมัตติกา        กรดแกว คนงาน มัตติกา    กรดแกว  
19 นางวัณนา         มูสิกะ คนงาน วัณนา     มูสิกะ  

                            
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
กอนระเบียบวาระการประชุม 

                    

 

 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตรวจถูกตอง   
 
 
     นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
       ประธานกรรมการ 

        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน และผูรับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564  ซึ ่งตรงกับวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบ
องคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอเรียนเชญิคะ 

(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
       ขออนุญาตอานประกาศฯ 

              ประกาศสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
        เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

           สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564 
                                         ---------------------------------        
        ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 – 
10 มิถุนายน 2564 มีกำหนด 30 วัน ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  
               
              ตรวจถูกตอง                          ตรวจถูกตอง   
 
 
       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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ตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และตามประกาศกำหนด
วันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่ม 
และจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี  
7 พฤษภาคม 2564 นั้น   
 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก ไขเพ ิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท ี ่  14) พ.ศ. 2562 และระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว าด วยข อบ ังค ับการประช ุมสภาทองถ ิ ่น พ.ศ. 2547  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564 ตั้งแตวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564 

        จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                               ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  
                                                            นายสุรเชษฐ  สุรภักดี    
                                                           (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 
                                                ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
          ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล ไดดำเนินการตามระเบียบวาระตอไป   ขอเชิญคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ ผูรับฟงเสียงตาม
สายทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 
พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับวันที ่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูดวยกันทั้งหมด  
4 ระเบียบวาระ สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ                            

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
       สำหรับวันนี้ไมมีนะครับ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย        
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
          ตรวจถูกตอง   
 
     นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
       ประธานกรรมการ 
 

     เรียน   ทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
รอนพิบูลย ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
       ตามที่ กระผม นายณรงค  แซใช ไดสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี
ตำบลรอนพิบูลย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 และไดรับความไววางใจจาก 
พี่นองประชาชนชาวเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เลือกกระผมเขามาทำหนาท่ี 
ในตำแหนงนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย เมื ่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 
และตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ.2562 มาตรา 106 กำหนดวา เมื่อผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดไดรับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งแลวเห็นวาการเลือกตั้งและ 
               ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง   
 
       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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            ตรวจถูกตอง   
 
     นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
       ประธานกรรมการ 
 
 

การนับคะแนนเลือกตั ้งเปนไปโดยสุจร ิตและเที ่ยงธรรม ใหรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง นั้น 
        บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดประกาศผลการเลือกตั้งแลว เม่ือวันท่ี 
27 เมษายน 2564 รับรองให กระผม นายณรงค แซใช ไดดำรงตำแหนง
นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย ขอขอบคุณชาวเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยทุกทาน ที่ไดไววางใจใหกระผมเขา
มาดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย พรอมดวยคณะผูบริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทั้ง 2 เขต เพื่อเขามาบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในทุกๆ เรื่องท่ีเปนภารกิจของเทศบาล ซึ่งเปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14)  
พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.2562 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ.2549 เพื่อกระผมจะไดพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ซึ่งไดแสดงให
เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวกระผมสมัยหนึ่ง ทานสมาชิกทั้งหลายคงทราบถึง
หลักการทำงานของกระผมดี ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 
        กระผมไดทุมเทใหกับการทำงาน ออกพบปะพูดคุยกับประชาชนชาว
เทศบาลตำบลรอนพิบูลยอยางสม่ำเสมอ โดยยึดหลักการแกไขปญหาของ 
พี่นองประชาชน และพัฒนาไปพรอมกัน การออกพบปะพูดคุยกับพี ่น อง
ประชาชน ทำใหทราบถึงปญหาตางๆ ที่ตองแกไข เพื่อใหเปนไปตามความ
ตองการของพี่นองประชาชนชาวเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทำใหกระผมมี
ความมุงมั่น ที่จะกลับมารับใชพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
กลับมาเพ่ือพัฒนาเขตเทศบาล พัฒนาบุคลากร และจะนำองคกรสูความเปนเลิศ 
ในดานการบริหารประชาชน ความตองการของประชาชน และปญหาตางๆ 
หากไมติดขัดเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และงบประมาณ ปญหาทุกอยาง ทุกปญหา 
จะตองไดรับการแกไขทันที กระผมขอใหคำมั่นสัญญาวาจะตั้งใจทำงานใหเต็ม
ความรู ความสามารถ บริหารดวยความโปรงใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในชวง 4 ปขางหนาตอไปนี้ จะเปน 4 ป กาวไปสูความมั่นคง และยั่งยืนใน
ทุกๆ ดาน กระผมและคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล จะวางรากฐาน
ใหแกชาวเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทั ้งทางดานเศรษฐกิจ ส ังคม และ
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง จะสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสราง
การมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน ตลอดจนสงเสริมการดำเนินชีวิต
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำพาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ไปสู การพัฒนาอยางมั ่นคงและยั ่งยืน โดยกระผมจะดำเนินตามนโยบาย  
ตามยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ ในการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน โดยนำหลัก
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
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        บัดนี ้ กระผมไดกำหนดนโยบายการบริหารราชการ ของเทศบาล         
ตำบลรอนพิบูลย โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในการพัฒนาทองถิ่นและการพัฒนาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง และใหครอบคลุมตาม
อำนาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไข
เพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549  
        กระผม จึงขอแถลงนโยบายดังกล าวต อที ่ประช ุมสภาเทศบาลตำบล 
รอนพิบูลย ใหทราบถึงนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
เพื่อแกไขปญหาและสรางความเปนอยูที่ดีใหกับประชาชนชาวเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย โดย “ทำงานโปรงใส ไมสรางภาพ ไมเลือกปฏิบัติ และ
ประชาชน คือศูนยกลางการพัฒนา รวมคิด รวมนำ รวมประสาน” 
นโยบายแหงความสุข 6 ดาน เพื่อกาวสูความเปน “รอนพิบูลย เมือง
นาอยู นาเท่ียว” ดังน้ี 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
    แนวทางการพัฒนา 
    1.1 สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ควบคู กับการพัฒนา
เศรษฐกิจการคา บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน ในแบบ “รวมคิด  
รวมทำ รวมรับประโยชน และติดตามประเมินผล” 
   1.2 พัฒนาใหประชาชน “อยูดี กินดี” บนหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสงเสริมใหประชาชนมี “สวนพอเพียง” ในครัวเรือน ดวยการ
ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว ที่ตองกินตองใชในชีวิตประจำวัน ภายใตหลักคิด 
“ทำกิน ทำแจก ทำแลก ทำขาย” เพื ่อพัฒนาสู  “1 รานคา 1 หมู บาน  
รานพอเพียง” ตอไป 
   1.3 สงเสริมใหมีการเพ่ิมมูลคาผลผลิต เชน การแปรรูปผลผลิต 
2. การสาธารณสุข สาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐาน  
    ดวยการดูแลให “น้ำไหล ไฟสวาง ทางดี” เพราะระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน ลวนเปนปจจัยสำคัญยิ่งตอการดำรงชีวิตและการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ปรับปรุง ซอมแซม จัดสรางถนนหนทาง ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ำ 
และระบบน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก 
2.2 ขุดลอกคู คลอง และทอระบายน้ำ ใหน้ำไหลสะดวก รวดเร็ว เพ่ือปองกันน้ำทวม 
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2.3 จัดสรางสวนสาธารณะ สถานที่พักผอนหยอนใจ สนามเด็กเลน สถานท่ี
ออกกำลังกาย ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนของเมืองรอนพิบูลยใหสวยงาม 
สะดวกสบายในการใชประโยชนของประชาชน 
2.4 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ ใหครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี เพ่ือความ
สะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
3.ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  แนวทางการพัฒนา 
  3.1 สนับสนุนและประสานงานใหมีการปองกันอาชญากรรมทุกรูปแบบ 
รวมกับผูเกี่ยวของในทุกหนวยงาน โดยสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
เพื่อใหเกิดภาพมิติใหมของ “เมืองรอน : เมืองนาอยู นาเที่ยว” อันจะนำไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีทรงคุณคาตอไป 
  3.2 สนับสนุนการแกไขปญหาดานการจราจร 
  3.3 ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
  3.4 นำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช เพื่อความสะดวกในการสื่อสารของพี่นอง
ประชาชน ในการเสนอแนะ หรือเสนอความคิดเห็นใดๆ เชน การแอดไลน 
(Add line) เปนตน 
  3.5 ติดตั้งหอกระจายขาวใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือแจงขาวและเหตุฉุกเฉิน 
  3.6 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อบริการรับ-สงผูปวย หรือกรณีประสบ
อุบัติเหตุไปยังสถานพยาบาล 
  3.7 เพิ่มประสิทธิภาพดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดวยการให
ความรู เพิ่มพูนประสบการณ พรอมทั้งจัดหาอุปกรณในการปองกันภัยและ
กูภัยท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  3.8 จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) ใหสามารถปฏิบัติงานชวยเหลือประชาชน รวมกับเจาหนาที่ไดเต็ม
ประสิทธิภาพ 
4. ดานการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
   แนวทางการพัฒนา 
  4.1 สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
  4.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ใหดำรงคง
อยูคู “เมืองรอน” ตลอดไป อาทิเชน ประเพณีลากพระ แหหมรับ วันสารท
ไทย แหผาขึ้นธาตุ รดน้ำดำหัวผูใหญในวันผูสูงอายุ ประเพณีลอยกระทง การ
ใหทานไฟ เปนตน 
5.ดานการปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
   แนวทางการพัฒนา 
   5.1 ปรับปรุงหลุมน้ำทายเรือ ใหเปนที่พักผอนหยอนใจ และสำหรับให
ประชาชนออกกำลังกาย  
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   5.3 พัฒนาการทองเที ่ยวของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหเปน “เมือง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” เนื่องจากเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีตนทุนเชิง
วัฒนธรรมอยูอยางหลากหลาย อาทิเชน วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ประวัติศาสตร ตลอดจนดานอาหารการกิน 
6. ดานการบริหารจัดการเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
    แนวทางการพัฒนา 
    6.1 สงเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
สนับสนุนวิถีชีวิตประชาธิปไตย และการมีสวนรวม ในทุกระดับของประชาชน 
ภายใตขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของบานเมืองเรา 
    6.2 บริหารจัดการเมืองรอนตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบไปดวย หลัก
นิติธรรม คือถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ หลักคุณธรรม 
คือ ยึดถือความถูกตองดีงาม หลักความโปรงใส คือ เปดเผยขอมูลขาวสาร
อยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได  หลักการมีสวนรวม คือ 
ประชาชนรวมรับรู และรวมเสนอความเห็น หลักความรับผิดชอบ ทั้งผูบริหาร 
ขาราชการ ทั้งฝายการเมืองและฝายประจำ ตั้งใจปฏิบัติภารกิจหนาที่อยางดี
ยิ ่ง หลักความคุมคา ผู บริหาร ขาราชการ ตองใชทรัพยากร อยางประหยัด 
คุมคามากท่ีสุด 
    6.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบการใหบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนท่ี
ลาชาลง เชน จัดใหมีศูนยบริหารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One stop 
service หรือใหบริการทางระบบ Internet 
    6.4 สงเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหมีความรู 
ความสามารถ ทันสมัยและมีจิตสาธารณะ พรอมใหบริการประชาชน  
    6.5 จัดใหมี “เวทีสัญจร” สำหรับรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือ
นำมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการจัดการและพัฒนาทองถ่ินตอไป 
    6.6 ประสานความรวมมือในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและดูแลเมืองรอน “รวมกัน” 
    6.7 ปรับปรุงพัฒนาศูนยบริการขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธผาน
สื่อตางๆ เพ่ือใหประชาชนเขาใจ เขาถึงขอมูลขาวสาร 
        ทายที่สุดนี้...กระผมขอสัญญาวา จะนำพาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
ใหเปนท่ียอมรับจากทุกองคกร ทุกหนวยงาน ท้ังของรัฐและเอกชน ใหเปนหนึ่ง
ในตำบลนำรองเปนแมแบบใหกับตำบลอื่นๆ ไดมาศึกษาดูงาน นั่นคือสิ่งท่ี
กระผมและคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย บุคลากร และ
ประชาชนชาวเทศบาลตำบลรอนพิบูลยตองการใหเกิดขึ้น และเปนจริงตาม
นโยบายท่ีแถลงตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยแหงนี้ทุกประการ ขอบคุณครับ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณทานนายกฯ ครับ จากการที ่ทานนายกเทศมนตรีไดแถลง
นโยบายตอสภาเทศบาลเสร็จเรียบรอยแลวนั้น  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด                      
มีขอซักถามบาง ครับ  
       ขอเชิญ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้ถือเปนนิมิตหมายที่ดีที ่ทานนายกฯ           
ไดแถลงนโยบาย ผมคิดวาครอบคลุมทุกอยางแลว ผมขอแสดงความยินดีกับ
พ่ีนองประชาชนดวยครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
     ขอเชิญ คุณอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ  

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผ ู  เ ข  า ร  วมประช ุม  ท ุ กท  าน  น โยบายของท  านนายกฯ  ข อ  4                        
ดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ขอ 4.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิ ่น ใหดำรงคงอยู คู  เมืองรอนตลอดไป อาทิ 
ประเพณีลากพระ แหหมรับ วันสารทไทย ไมทราบวาครอบคลุมถึงประเพณี
ถือศีลกินเจดวยหรือไม ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ คุณอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
      ขอเชิญทานนายกณรงค  แซใช ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมถือวาโครงการนี้ เมื่อคราวที่ผมเคยดำรง
ตำแหนง ผมเปนผู ร ิ เร ิ ่มโครงการถือศีลกินเจ และตั ้ งงบประมาณไว                
ปละ 20,000.- บาท โครงการนี้ตองดำเนินการอยูแลว ขอบคุณมากท่ีทาน
ไดกลาวถึงโครงการนี้ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ คุณทานนายกณรงค  แซใช ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
      ขอเชิญ คุณจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ 

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามที่ไดฟงนโยบายทานนายกฯ ผมไมเห็น
นโยบายสงเสริมดานกีฬาที่ชัดเจน ผมอยากใหมีการสนับสนุนการกีฬา และ
การออกกำลังกาย อยางนอยเยาวชนจะไดพนจากยาเสพติด 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
           ตรวจถูกตอง   
 
     นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
       ประธานกรรมการ 

      ขอขอบคุณ คุณจักรฤทธิ ์  ชุมแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา             
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
      ขอเชิญคุณจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 
 
               ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง   
 
       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน จากการแถลงนโยบายของทานนายกฯ ในวันนี้
ผมคิดวายังไมครอบคลุมครับ เม่ือคราวประชุมครั้งท่ีแลว ผมไดสอบถามเรื่อง
การจัดตั ้งสถานธนานุบาล แตวันนี ้ที ่ผมนั ่งฟงทานนายกฯ แถลงนโยบาย             
ยังไมเห็นทานนายกฯ พูดถึงเรื่องสถานธนานุบาลเลยครับ และอีกเรื่องหนึ่ง
คือความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนา
ชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ยังไมมีนะครับ อยากใหทานมองเห็น
ในสวนนั้น และพยายามเพิ่มเติมเขาไปใน 4 ปขางหนาครับ เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมของสังคมผูสูงอายุของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทานจะ
เห็นไดวากลุมผูสูงอายุซึ่งเปนกลุมที่เขมแข็ง มีการรวมตัวกันอยางยาวนาน 
ผมอยากใหทานเห็นความสำคัญในสวนนี้กครับ ผมอยากจะเพ่ิมเติมดานท่ี 4 
ท่ีทานสมาชิกไดกลาวไปแลว ของงานประเพณีถือศีลกินเจ ขอ 4.1 ดานการศึกษา
ที ่ทานกลาววาสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม              
ขอเสนอวาสี่ปขางหนาอยากใหทานขยายโอกาสใหไปถึงชั้นอนุบาลใหได 
เพราะผมเห็นความหวังขางหนาแลวครับ ทานสุเทพ ฤทธิรัตน เปนคณะผูบริหาร          
ที่ดูแลทางดานการศึกษา คงจะไดใชความรูความสามารถ ผมคิดวาทำได
แนนอนครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณคุณ คุณจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใด มีขอซักถามบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดมีขอซักถาม 
ตอไประเบียบวาระท่ี 3   

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล        

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ          
        

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตรวจถูกตอง   
 
     นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
       ประธานกรรมการ 

       เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
       ขาพเจา ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
                                      หลักการ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 8  และขอ 28 กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ิน
คัดเลือก จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
รวม 6 คน โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 4 ป  
 
 
                ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง   
 
       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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                                    เหตุผล 
        ตามหลักการดังกลาวขางตน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตองมีคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
เพ่ือใหการจดัทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการ
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561  ขอ 8 และขอ 28  จึงขอใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย คัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบลูยพิจารณาคัดเลือกตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณทานนายกฯ ครับ  
       ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ทานท่ี 1 ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม                 
นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ขอเสนอ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ทานท่ี 1 ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง) ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
       ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรติ ด ิ ฉัน                 
นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ขอเสนอ นายสุรเชษฐ  สุรภักดี เปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ทานท่ี 1 คะ 
      ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง) ไมทราบวามีสมาชิกทานใด
จะเสนอทานอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ หากไมมี ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกทานใดเห็นชอบเลือก นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ทานที่ 1 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ 5 ทาน 
สมาชิกทานใด  ไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1 เสียง)  
      ตอไป สมาชิกทานใดเห็นชอบเลือก นายสุรเชษฐ  สุรภักดี  เปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ทานที่ 1  โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ 6 ทาน 
สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 
เห็นชอบเลือก นายสุรเชษฐ  สุรภักดี เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 1 

        ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ทานท่ี 2 ขอเชิญครับ 

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม              
นายสมพร  สุขสวัสดิ ์ ขอเสนอ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน เปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ทานท่ี 2 ครับ 
 

           ตรวจถูกตอง   
 
     นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
       ประธานกรรมการ 

             ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง   
 
       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 

        ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง) ไมทราบวามีสมาชิกทาน
ใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
        ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ             
       เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม              
นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  ขอเสนอ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ทานท่ี 2 ครับ 
       ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง) ไมทราบวามีสมาชิกทาน
ใดจะเสนอทานอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ หากไมมี ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภา ทานใดเห็นชอบเลือก นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน เปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ทานที่ 2 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ 2 ทาน สมาชิก
ทานใด ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 
        ตอไป สมาชิกทานใดเห็นชอบเลือก นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทานที่ 2 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ            
6 ทาน สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 
เห็นชอบเลือก นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ทานท่ี 2 
       ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ทานท่ี 3 ขอเชิญครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม                
นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ขอเสนอ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล  เปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ทานท่ี 3 ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติท่ีประชุม 
 

        ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง) ไมทราบวามีสมาชิกทาน
ใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไมมี สรุปวาสมาชิกเห็นชอบเลือก นาย
พงศกร  พงษเกษมพรกุล เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทานท่ี 3 
เห็นชอบเลือก นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 3 
สรุปวา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 ทาน ดังนี้  
        1. นายสุรเชษฐ     สุรภักดี   
        2. นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
        3. นายพงศกร      พงษเกษมพรกุล 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 1 ขอเชิญครับ 

นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม              
นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ขอเสนอ นายวัชระ  ภูประเสริฐ เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 1 ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรอง 5 ทาน) ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
เสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  
        ขอเชิญนายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 
 

          ตรวจถูกตอง   
 
     นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
       ประธานกรรมการ 

              ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง   
 
       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล       
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 

 

มติท่ีประชุม 

         เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม              
นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ขอเสนอ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว เปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 1 ครับ          
       ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง) ไมทราบวามีสมาชิกทาน
ใดจะเสนอทานอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ  หากไมมีผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกทานใดเห็นชอบเลือก  นายวัชระ  ภูประเสริฐ เปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 1 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ 
5 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง1 เสียง) 
      ตอไป สมาชิกทานใดเห็นชอบเลือก นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานที่ 1 โปรดยกมือครับ (สมาชิก           
ยกมือเห็นชอบ 6 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 
เห็นชอบเลือก นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 1 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 2 ขอเชิญครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม          
นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ขอเสนอ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 2 ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นางอำไพ  ศิริแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง)  ไมทราบวามีสมาชกิสภา
ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
ขอเชิญนางอำไพ  ศิริแกว ครับ 
        เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ ด ิฉัน                    
นางอำไพ  ศิริแกว ขอเสนอ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ เปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 2 คะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 

        ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง) ไมทราบวามีสมาชกิสภา
ทานใดจะเสนอทานอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ หากไมมี ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกทานใดเห็นชอบเลือก นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ เปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานที่ 2 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเหน็ชอบ 
6 ทาน สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)  
        ตอไป สมาชิกทานใดเห็นชอบเลือก นายสมพร สุขสวัสดิ์ เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานที่ 2 โปรดยกมือครับ (สมาชิก          
ยกมือเห็นชอบ 5 ทาน สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 
เห็นชอบเลือก นายจักรพันธุ   จ ุลภักดิ ์ เปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 2 

 
 
 

             ตรวจถูกตอง  
 

      นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
        ประธานกรรมการ 

        ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 3 ขอเชิญครับ 
 
               ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง  
  

       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม            
นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ขอเสนอ นางอำไพ  ศิริแกว เปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 3 ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี

ประธานสภาเทศบาล         
นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง) ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
        ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ 

         เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม            
นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ขอเสนอ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ เปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 3 ครับ               

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 

             
 
 

       ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง)  ไมทราบวามีสมาชกิสภา
ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไมมี 
ผมจะขอมติตอสภาแหงนี ้ว า สมาชิกทานใดเห็นชอบเลือก นางอำไพ            
ศิริแกว เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานที่ 3  
โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ 4 ทาน สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ ไมมี 
และงดออกเสียง 1 เสยีง) 
       ตอไป สมาชิกทานใดเห็นชอบเลือก นายเอกชัย  ศรีพิทักษ เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานที่ 3  โปรดยกมือครับ (สมาชิก
ยกมือเห็นชอบ 5 ทาน สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง)  
เห็นชอบเลือก นายเอกชัย  ศรีพิทักษ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ทานท่ี 3                      
        เปนอันวา สภาแหงนี ้ไดเสนอชื ่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื ่อทำหนาที่เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครบจำนวน 3 ทาน 
แลว ประกอบดวย  
        1. นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว   
        2. นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
        3. นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

           ตรวจถูกตอง  
 
      นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
        ประธานกรรมการ 

ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 2 คน  
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ                     
       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอ ญัตติเรื่องขอความ
เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 2 คน ดวยหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
       ตามท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

มาอยางตอเนื่อง เนื่องจากกรรมการชุดเดิม ตามขอ 12 (3) หมดวาระไป และ 

 

               ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง  
  
       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นดำเนินการเพื ่อคัดเลือกกรรมการชุดใหม              

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหถูกตองเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  

เหตุผล 
       จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ในการมอบหมาย
สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลร อนพิบ ูลย   จำนวนสองคน เพ ื ่อร วมเปน
คณะกรรมการกองท ุนหลักประกันส ุขภาพเทศบาลตำบลร อนพิบ ูลย                  
ตามขอ 12 “ใหมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติประกอบดวย (3)  
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สภาองคกรปกคราองสวนทองถ่ิน
มอบหมาย จำนวนสองคน เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ”      
       ตามประกาศคณะกรรมการหล ักประก ันส ุขภาพแห งชาต ิ  เร ื ่อง 
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ขอ 12 (3) 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณทานรองสุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด    
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ตอไปขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
      ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ 

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม            
นายสมพร  สุขสวัสดิ ์ ขอเสนอ นางอำไพ  ศิริแกว เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ทานท่ี 1 ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง) ไมทราบวามีสมาชิกสภาทาน
ใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
     ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม            
นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ขอเสนอ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ เปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทานท่ี 1 ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 

            ตรวจถูกตอง  
 
      นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
        ประธานกรรมการ 
 

     ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง) ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  หากไมมี 
ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา สมาชิกทานใดเห็นชอบเลือก นางอำไพ  ศิริแกว            
เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทานที ่ 1 โปรดยกมือครับ               
(สมาชิกยกมือเห็นชอบ 4 ทาน สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 
     ต อไป สมาช ิกท  านใดเห ็นชอบเล ือก นางอรภ ักด ิ ์   เจนว ิ ชช ุ เมธ                                 
เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทานที่ 1 โปรดยกมือครับ (สมาชิก
ยกมือเห็นชอบ 5 ทาน สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 
เห็นชอบเลือก นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ทานท่ี 1 
              ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง  
 
        นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
 



 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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        ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื ่อคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ทานท่ี 2 ขอเชิญนายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม            
นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ขอเสนอ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม เปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทานท่ี 2 ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 

     ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกตอง)  ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
     หากไมมี สมาชิกสภาเทศบาลเสนอทานอื่นเพิ่มเติมอีก สรุปวาคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทานท่ี 2 คือ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
เห็นชอบเลือก นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม  เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ทานท่ี 2         
สรุปวา คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 ทาน ดังนี้ 
      1. นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
      2. นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
      ขอเชิญทานสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ 
นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องฝากทานประธานถึงคณะผูบริหาร 2 เรื่อง ครับ 
      เรื่องที่ 1 การขุดลอกคูคลองบานนายเขิน  สุขจอง ตรงนั้นพอฝนตกน้ำจะเออ
เขาบาน อยากใหคณะผูบรหิารลงไปสำรวจวาจะดำเนนิการขุดลอกไดอยางไรบาง 
      เรื่องท่ี 2 เรื่องถนนเปนหลุมเปนบอ ขอใหสำรวจทุกจุดทุกเสนทาง และฝากให
คณะผูบริหารดำเนินการซอมแซมใหดวยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบางครับ  
     ขอเชิญนายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ 

นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอหารือทานประธานครับ วันนี้ผมมีเอกสารฝากมาถึง
ทานประธาน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ผมพรอมดวยนายจักรพันธุ  จุลภักด์ิ
ไดรวมพูดคุยกับกรรมการศาลเจา เรื่องขอใชน้ำจากศาลเจาพระ 108  เพื่อให
ประชาชนหลังศาลเจาพระ 108 ไดมีน้ำใชในชวงที่น้ำประปาขาดแคลน ผมขอ
สนับสนนุทอประปา PE 90 มิลลิเมตร และ 63 มิลลิเมตร พรอมตัวแยกตามขนาด
ทอ มาตรวัดน้ำประปา ขนาด 4 หุน เครื่องกรองน้ำขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 
เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร หนาแปลน ขนาด 3 นิ้ว ปมเคมี 1 เครื่อง พรอมถัง
ใสเคมี 200 ลิตร เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงมา 220 โวล ปมน้ำบอ 14 โลตสั 
ตัวขยายทอเมน จำนวน 1 ชุด เอกสารขอมูลท่ีผมใหทานประธานมีจำนวน 51 หลงั 
ขาดไป 3 หลัง เจาของบานไมอยู ผมขอฝากเรื่องผานทานประธานดวยครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
         ตรวจถูกตอง  
 

      นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์   
        ประธานกรรมการ 

      ขอขอบคุณ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ  
              ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง  
 

       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล        
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 



 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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      ขอเชิญนายวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ 

นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

              
 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน                                    
       เรื่องท่ี 1 พ้ืนท่ีตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เก่ียวกับการติดหอกระจาย
ขาวของกลุมชุมชนสัจจะซ่ึงอยูหนาตลาดสดเทศบาล เปนสิ่งท่ีดีนะครับ รอบท่ีผาน
มาผมเคยเสนอไปแลว เพราะมีการลักเล็กขโมยนอย สิ่งของและอาหารของผูที่มา
จายตลาดนำใสในตระกราหนารถจักรยานยนตก็หาย เปนเหตุที่ตองดำเนินการ              
โดยเรงดวนนะครับ      
     เรื่องที่ 2 ฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดเวลาดำเนินการ
จัดทำใหมไดแลวครับ 
     เรื่องที่ 3 มีขาวดีอีก 1 เรื่องนะครับ ที่ผมไดผานสภาในสมัยนายกฯ คนเกา 
เรื่องถนนสายตลาดใหมเชื่อมตอนาโพธิ์ ตอนนี้โครงการทั้งหมดไดประมาณการ
เรียบรอยแลว ไดสงหนังสือใหนายก อบจ. นครศรีฯ พรอมที่จะดำเนินการใน                 
ป 2565 ผมขอขอบคุณทานนายก อบจ.นครศรีฯ และทุก ๆ ทาน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
สมาชิกสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบางครับ  
     ขอเชิญนายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ 

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องท่ีจะแจง ประมาณ 4 เรื่อง ครับ 
     เรื่องท่ี 1 ตัดก่ิงไมริมถนนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
     เรื ่องที่ 2 ถังขยะไมครอบคลุม พี่นอง ประชาชนเขียนคำรองแลว ยังไมได              
ถังขยะ    
     เรื่องท่ี 3  หองน้ำตลาดใหมมีกลิ่นเหม็นมาก  ฝาเพดานพังหมดแลว 
     เรื่องที่ 4  ขุดลอกคูระบายน้ำ ศาลาจาก - เขานอย หลายปแลวครับที่ พี่นอง 
ประชาชนรองเรียนมากยังไมไดดำเนินการ                  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
สมาชิกสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบางครับ  
     ขอเชิญทานนายกณรงค  แซใช ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

            ตรวจถูกตอง  
 
      นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
        ประธานกรรมการ 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมถือวาสภาแหงนี้ไดพูดคุยกันแลว ปญหาทุกเรื่องอยูท่ี
งบประมาณฝากกอง/ฝายท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของในเรื่องงบประมาณ ฝากผานทานปลัดฯ 
เกี่ยวกับระเบียบในการเบิกจาย กอง/ฝายที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เกี่ยวกับ
ระเบียบในการเบิกจาย กอง/ฝายที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตองปฏิบัติที่เพื่อน
สมาชิกไดกลาวมา ถามวาผูบริหารทุกคนพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายท่ี
กระผมไดแถลงตอสภาแหงนี้ แตทุกอยางตองยึดระเบียบความถูกตอง ท่ีผมเขามาใน 
 
              ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง  
  
       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ตรวจถูกตอง  
 
      นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
        ประธานกรรมการ 
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รอบนี้ ผมตองมานับหนึ่งใหม ในการพัฒนาดานตาง ๆ ที่พี่นองประชาชนบนกันวา
เลือกไปแลวไมเห็นทำอะไรเลย ผมสัญญาวาจะปฏิบัติหนาที่ใหเต็มกำลัง ผมมีขาวดี
จะแจงใหกับพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ ผมถือวาผมมานั่งตรงนี้ในทีมพลังเมืองนคร 
รอนพิบูลย ภายใตแกนนำของคุณกนกพร  เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีฯ และ  
ทาน ส.ส.ชยัชนะ  เดชเดโช พรรคประชาธิปตย ไดใหผมทำโครงการ 4- 5 โครงการ
เพ่ือให ผอ.กองชาง ดำเนินการดวน 
      1. โครงการเชื่อมตอน้ำดิบจากนบ 1 โครงการกอสรางชลประทานที่ 15              
ชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช หลักการและเหตุผลเพื่อชวยเหลือชวงฤดูแลง
ในเขตเทศบาล นำน้ำประปาสวนภูมิภาค จังหวัดนครศรธีรรมราช ถาขาดแคลน 
           ทำใหพี่นองประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนในการอุปโภคบริโภค 
และขณะนี้ชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดวางทอระบายน้ำผานในเขต
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จากนบ 1 เพื่อสงน้ำไปยังตำบลทุงโพธิ์ และเทศบาลจะ
ดำเนินการตอน้ำดิบเพ่ือรองรับการใหบริการประชาชนในหนาแลง  
      2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ณ บริเวณหลุมน้ำบานทายเรือ หมู ที ่ 12               
ตำบลรอนพิบูลย  อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักการและเหตผล 
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหลุมน้ำบานทายเรือ เปนสวนสาธารณะเปนที่ออก
กำลังกาย และพักผอนหยอนใจ  
     3. การกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายเรียบทางรถไฟ บานหนองเปด 
ศาลาไฟไหม เชื่อมตอสาย อบต.รอนพิบูลย ทางลัดไปบานจำปา เทศบาลถ้ำใหญ 
หมูท่ี 7 , หมูท่ี 10 ตำบลรอนพิบูลย โดยทำการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรตี 
กวาง 5 เมตร ยาว 1622 หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ถนนแอสฟลทติกคอนกรีตไม
นอยกวา 8,110 ตารางกิโลเมตร หลักการและเหตุผลดวยถนนเดิมเปนหลุมเปน
บอทำใหการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ และใกลเคียงไมปลอดภัยเชื่อมตอ
ระหวางหมูบานชำรุดไมสามารถติดตอสัญจรได โครงการกอสรางแอสฟลทติก 
คอนกรีตเปนการบูรณาการรวมกันระหวางเทศบาลตำบลรอนพิบูลย อบต.รอน
พิบูลย อบจ.นครศรีธรรมราช สามารถเดินทางเชื่อมตอไปมา อบต.รอนพิบูลย           
บานไสโตน บานในตาก และเขาสูเทศบาลตำบลถ้ำใหญได 
     4. โครงการกอสรางคูระบายน้ำเทศบาลตำบลรอนพิบูลย อบต.รอนพิบูลย            
หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ
กอสรางคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกวางเฉลี่ย 60 เซนติเมตร ลึก 60 – 94 
เซนติเมตร ตามระดับลาดเขาไมต่ำกวา 406 เมตร หลักการและเหตุผล เพ่ือ
ตองการแกไขปญหาน้ำทวมในพื้นที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และบูรณาการ
เชื่อมตอระบบระบายน้ำกับอบต.รอนพิบูลย  
     5. โครงการกอสรางถนน คสล. สายตลาดใหม – บานนาโพธิ์ หมูท่ี 7 - หมูท่ี 14 
ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการกอสรางถนน
คอนกรตีแอสฟลทติก กวาง 4 เมตร ยาว 657 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีถนน 
 
            ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง  
  
       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 2,628 ตารางเมตร หลักการและเหตุผล ดวยเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย มีเขตพื้นที่การปกครอง 11.53 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 10 
เมตร จำนวนประชากร 7,904 คน เสนทางคมนาคมภายในเทศบาล สวนใหญเปน
ถนนคอนกรีต และแอสฟลทติก ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลผานทำให
ถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานชำรุด ไมสามารถติดตอสัญจรได โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายบานตลาดใหม – บานนาโพธิ์ เปนการบูรณาการรวมกันระหวางเทศบาล 
รอนพิบูลย อบต.รอนพิบูลย อบต.ทุงโพธิ์ โครงการนี้สามารถใชในการสัญจรไปมา
เชื่อมตอการไป อบต.รอนพิบูลย และเดินทางไป อบต.ทุงโพธิ์  โดยเสนทางนี้เปนการ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง โครงการนี้นายวัชระ  ภูประเสริฐ ไดเสนอตอทานนายก 
อบจ. นครศรีธรรมราช ทานก็ไดรับปากกับกระผม ทานเปนคนรอนพิบูลย ทานบอก
วาถาชาวบานเดือดรอนเรื่องอะไร ใหทางเทศบาลเขียนโครงการขึ้นมาทานจะมาดูแล 
เรื่องงบประมาณ และดำเนินการใหเสร็จในป 2565  ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี  
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณทานนายกณรงค  แซใช  คร ับ ถือว าเปนขาวดีนะครับ ที ่ มี
งบประมาณจากภายนอกเขามาสนับสนุนในพ้ืนท่ีของเทศบาลฯ ของเรา ไมทราบวา
มีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ   
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ตรวจถูกตอง  
 
 

      นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
        ประธานกรรมการ 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องท่ีจะพูดคุยประมาณ 4 เรื่อง ครับ 
     เรื่องที่ 1 ผมขอชื่นชมกิจการสภาครับ ที่ผมไดขอเมื่อคราวประชุมครั้งที่แลว 
เพื่อเปนการประชาสัมพันธการทำงานของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล และผูบริหาร
ผานทาง Facebook Live  
     เรื่องท่ี 2 เรื่องท่ีศาลเจาพระ 108 ท่ีเปนการริเริ่มของ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
เมื่อตอนเดินทางหาเสียงเลือกตั้งก็ไดรับปญหานั้นมาเหมือนกัน ตรงนั้นประมาณ 50 
ครัวเรือน ที่ไดทำเอกสารมามีการตั้งกลุมผูใชน้ำมาเรียบรอยแลว ผมขอเสนอวาให
กองชางลงสำรวจประมาณการใหเร็วหนอยอาจจะมีงบเหลือปลายปงบประมาณ 
เพราะเปนเรื่องเรงดวน วาปริมาณน้ำที่ศาลเจาพระ 108 ใหเราใชจะเพียงพอกับ
ปริมาณครัวเรือนหรือไม 
     เรื่องที่ 3 ผมอยากใหคณะผูบริหารชวยประสานแขวงการทาง ในเรื่องของการทำ
ทอระบายน้ำ ขณะนี้ถนนสี่เลนเหมือนจะเปนเขื่อนอยู เมื่อกอนถนนสองเลนส จะมี
ทอลอดเหลี่ยมหนารานโชคเจริญ 1 จุด และหนาบานผมอีก 1 จุด เพ่ือแบงน้ำจากฝง
ตะวันตกไปฝงตะวันออก น้ำที่มาจะไปทวมขังในตลาดรอนพิบูลย ตลาดในจานเรียว 
รอการระบาย น้ำจะไหลไปถึงชุมชนปรีชาทอง - นาลึก  เกิดปญหาอยางมาก ผมคิดวา
โครงการนี้เกินศักยภาพของเรา ผมอยากใหประสานแขวงการทาง 
 
 
              ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง  
  
 
 

       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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      เรื่องท่ี 4 เรื่อง 5 โครงการท่ีทานไดจัดทำกับ อบจ.นครศรีฯ ท่ีจะสนับสนุนมาให 
ผมอยากเสนอถนนลาดยางหนองเปด ถาเปลี่ยนแปลงทัน ผมขอใหเปลี่ยนแปลงเปน
คอนกรีตเสริมเหล็กนาจะดีกวา ตรงนั้นน้ำทวมขัง ปละ 2 – 3 ครั้ง ถาเปลี่ยนแปลง
แผนทัน นาจะดีกวา ตรงนั้นถนนพังเร็วมาก ถายังเปนลาดยางอยู ถาเปนคอนกรีต
เสริมเหล็กคงใชไดยาวนาน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ  ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ   
     ขอเชิญนางอำไพ  ศิริแกว ครับ  

นางอำไพ  ศิริแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

            
 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอนำเสนอใหฉีดพนหมอกควันชวงนี้หนาฝนมาเร็ว           
กลัวจะมีโรคระบาดมาอีกคะ ตอนนี้โรคโควิด – 19 ก็มีการระบาดหนักอยูแลว          
ขอฝากดวยนะคะ                        

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางอำไพ  ศิร ิแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ   
     ขอเชิญทานรองสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทานท่ีชวยสะทอนปญหา
ของประชาชนผานสภาแหงนี้ ทุกอยางที่ทานสมาชิกสภาเสนอมา คณะผูบรหิารจะ
ดำเนินการแกปญหาใหครับ ที่ทานสมาชิกไดเสนอทางไลน เรื่องไฟฟาและเรื่อง
หลุมบอท่ีมีปญหาอยูตอนนี้ ผมไดใหผอ.กองชาง และเจาหนาท่ีลงไปปฏิบัติ ตอนนี้
หลุมบอของโกฟุกไดดำเนินการเสร็จแลวครับ และหลุมบอท่ีนายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
ไดลงในไลนไววาใหเอาหินลงไปซอมให ตอนนี้ฝนตกเยอะ น้ำยังขังในหลุมอยูรอให
น้ำแหงกอนแลวจะลงไปซอมแซมให ผมขอชี้แจงใหเขาใจดวยวา ท่ีมีทานสมาชิกลง 
Facebook วาโครงการที่ชะลอการจัดซื้อจัดจางนั้น ตอนนี้เราไดเปดงานไปแลว 3 
งาน จะทยอยเปดเรื ่อยๆ เพื่อใหทันกับความตองการและความเดือดรอนของ
ประชาชน ผมขอเพ่ิมเติมนิดหนึ่ง ท่ีนายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ไดลงในไลนขอโปะไฟ ท่ี
สามแยกคารแคร ตอนนี้ผมไดคุยกับผูอำนวยการกองชาง ตองเขียนคำรองมาดวย
นะครับ สำหรับเคสท่ีขอโปะไฟใหม จะไดเช็คยอดดวยครับ ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองสุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ   
     ขอเชิญนางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

           ตรวจถูกตอง  
 
      นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
        ประธานกรรมการ 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันขอขอบคุณ ทานรองสุทธิรักษ  มั่นคง ดิฉันไดสง
ไลนไปเมื่อวันหยุดที่ผานมาวาถนนเปนหลุมเปนบอ และทานก็ไดตอบไลนอยาง
รวดเร็วคะ ขอบคุณคะ 
 
             ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง  
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              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ   
     ขอเชิญ ทานนายกณรงค  แซใช ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่ง การบริหารงานกิจการ
เทศบาลใหเปนระบบ กระผมในฐานะผูบริหารมีนโยบายในการบริหารในเรื่องของ
ระบบการทำงานของเทศบาล มีเหตุผลเพื่อสรางระบบการทำงานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน เริ ่มตั ้งแตฝายผู บริหาร ฝายสภาเทศบาล ขาราชการประจำ
ตลอดจนพนักงาน ลูกจางของเทศบาล โดยจะตองมีระบบในการสั่งงานที่ชัดเจน
เปนไปตามลำดับขั้นตามสายบังคับบัญชา ของระบบทางราชการ เนื่องจากที่ผานมี
ปญหาตาง ๆ  เกิดขึ้นมากมายในเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดยเฉพาะในการสั่งงาน 
และการสั่งใชขาราชการตลอดจนพนักงานจางโดยตรง ซึ่งมิไดเปนผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงเปนขาราชการประจำหรือผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนฝายการเมือง หรือฝายบริหาร         
ซึ่งในการสั่งใชเหลานี้ เกิดความไมสบายใจในเรื่องปฏิบัติงาน ที่ตัวผูปฏิบัติเองและ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนขาราชการประจำ หากบุคลากรที่ออกไปปฏิบัติงานเกิด
ผิดพลาดในเร ื ่องของชีว ิตและทรัพยสิน เกิดความเสียหายกับทางราชการ 
ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนขาราชการประจำ ผูบริหารก็ตองลงไปดูแล หรือรับผิดชอบกับ
ภาระในงานที่ตัวเองมิไดสั่ง โดยหลีกเลี่ยงไมได เพื่อใหการทำงานเปนไปตามสาย
งานการบังคับบัญชา และเปนไปตามระบบการทำงานของทางราชการ และเพ่ือ
แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น กระผมจึงใครขอใหพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลที่รัก
ทุกทาน สามารถแจงปญหาความเดือดรอนที่เปนสาธารณะในพื้นที่ของทานได
โดยตรงกับผมในฐานะผูบริหาร ไมวาจะเปนรองนายกทานที่ 1 รองนายกทานที่ 2 
ทานที่ปรึกษา และเลขานุการนายกฯ หรือหากทานสมาชิกสภา ขาราชการหรือ
พนักงานจางทานใดท่ีรับปญหาความเดือดรอนท่ีเปนสาธารณะของพ่ีนองประชาชน
ในเขตมาแลว ขอไดโปรดแจงใหผมและฝายบริหารไดพิจารณาสั่งการใหสวน
ราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ รับไปดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการใหเกิดผลสำเร็จเปนรูปธรรมตอไป สุดทายนี้กระผมขอนำเรียนวา
กระผมจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม              
ในการบริหารองคกร เทศบาลตำบลรอนพิบูลยจะสงเสริมใหบุคลากรมีความสุขใน
การทำงาน ผมคาดหวังเปนอยางยิ่งวา หากเมื่อบุคลากรของเรามีความสุขในการ
ทำงานแลว เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจหลักของเรานั้น
คือ บริการ สาธารณะ ในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
สูงสุดกับพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาลตำบลรอนพิบูลยตอไป ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

             ตรวจถูกตอง  
 
      นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์    
        ประธานกรรมการ 

     ขอขอบคุณ ทานนายกณรงค  แซใช ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ   
     ขอเชิญ ทานรองนายกสุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ 
 
           ตรวจถูกตอง                         ตรวจถูกตอง  
  
       นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม        นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล           
              กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีความยินดีที่ไดรวมทำงานกับสมาชิกผูทรงเกียรติ            
มีอะไรก็ชวยแนะนำไดครับ ผมขอขอบคุณนายจักรพันธุ   จุลภักดิ ์ นโยบาย                  
4.1 เรื่องการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไปถึงอนุบาล ผมเรียนไวกอนวาเราตองดู
ศักยภาพกอน พื้นที่ตรงนั้นสวยและกวาง  ผมอาจจะยังใหมกับตรงนี้ ขอศึกษา
ดูกอนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณทานรองนายกสุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ผมขออนุญาตใหที่ปรึกษา 
และเลขาไดแนะนำตัวครับ 
     ขอเชิญทานท่ีปรึกษานายกฯ ครับ   

นายตรี  วิสุทธิคุณ 
ท่ีปรึกษานายกฯ 
 
 

นายตรี  วิสุทธิคุณ 
ท่ีปรึกษานายกฯ 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมเปนคนในพื้นที่ถิ่นกำเนิดรอนพิบูลย หนาที่ของผม
เปนที่ปรึกษานายกฯ ผมจะทำหนาที่ใหดีใหสมกับที่พี่นองประชาชนไดไววางใจ          
ทีมบริหาร นโยบายท่ีทานนายกฯ แถลง ผมมีสวนท่ีจะชวยไดคือ ดานเศรษฐกิจ           
และสังคม ตรงนี้ผมถนัดอยูแลว สงเสริมอาชีพผลิตภัณฑ หรือชุมชนเขมแข็ง                    
ท่ีทานสมาชิกเสนอมาผมขอศึกษาขอมูลกอนครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณทานท่ีปรึกษานายกฯ ครับ  
     ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ 

นางสาวสุนิษา  เทวเดช 
เลขานุการนายกฯ 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉัน นางสาวสุนิษา เทวเดช ยินดีที่ไดมาทำงานรวมกนัคะ 
ถามีอะไรก็มาปรึกษาไดนะคะ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ บาง ขอเชิญครับ หากไมมี สำหรับ
วันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรอง
นายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกยีรติ 
ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชนที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการ
ประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 

ปดประชุมเวลา 12.03 น. 
                             
 

 
 

                    
 
(ลงชื่อ)..............อัญชลี  สมาทิน...............ผูจด/ผูพิมพ 
              (นางอัญชลี  สมาทิน) 
           ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 
 

(ลงชื่อ).........จารีวัฒน  กุลเจริญ.............ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  ตรวจถูกตอง 
 
 

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

(ลงชื่อ).........อุไรวรรณ  สีงาม..............กรรมการ 
         (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม) 
 
 
 

(ลงชื่อ).....พงศกร  พงษเกษมพรกุล.....กรรมการ/เลขานุการ 
       (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
 
 

 
 

 


