ผูมาประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕65
ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
--------------------------------------

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

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

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ
สุรภักดี
อรภักดิ์
เจนวิชชุเมธ
จักรพันธุ
จุลภักดิ์
จักรกริศน แปนเพ็ชร
เอกชัย
ศรีพิทักษ
สมพร
สุขสวัสดิ์
อุไรวรรณ สีงาม
พงศกร
พงษเกษมพรกุล
สุนทร
ขวัญชัยรัตน
อำไพ
ศิริแกว
จักรฤทธิ์
ชุมแกว
สาโรช
แซลิ่ม
จารีวัฒน
กุลเจริญ

หมายเหตุ

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองชาง
ผูอ ำนวยการกองการศึกษา
หัวหนาฝายอำนวยการ
นิติกรชำนาญการ

ลายมือชื่อ
ณรงค
แซใช
สุเทพ
ฤทธิรัตน
สุทธิรักษ มั่นคง
ตรี
วิสุทธิคุณ
จิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
โสภา
จันทรแกว
คีตวิทย
แกวแกมจันทร
ธิดารัตน
ชูแกว
อมรรัตน
จันคง
ธรณิศร
ลักษณาวิบูลยกุล

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล
นายณรงค
แซใช
นายสุเทพ
ฤทธิรัตน
นายสุทธิรักษ มั่นคง
นายตรี
วิสุทธิคุณ
นางจิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
นางสาวโสภา จันทรแกว
นายคีตวิทย
แกวแกมจันทร
นางธิดารัตน
ชูแกว
นางอมรรัตน
จันคง
นายธรณิศร
ลักษณาวิบลู ยกุล

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

2
ผูเขารวมประชุม (ตอ)
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
11 นายสมพร
ภูปาน
12 นางอัญชลี
สมาทิน
13 นางวัณนา
มูสิกะ
กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตำแหนง
ลายมือชื่อ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สมพร
ภูป าน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี
สมาทิน
คนงาน
วัณนา
มูสิกะ

หมายเหตุ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที่รับ ฟ งเสีย งตามสายอยู ในขณะนี้ วันนี้เปน การ
ประชุมสภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจำป พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับ
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิก
มาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศฯ
ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2565
............................................................
ตามที่ สภาเทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย ได กำหนดสมั ยประชุ มสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕65 โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตวั น ที่
1 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2565 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบ ูลย
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕64 ตามประกาศกำหนดวันเริ่ม และจำนวนวัน
ของสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕65 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕64 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาท องถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแตวันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2565
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65
สุรเชษฐ สุรภักดี
(นายสุรเชษฐ สุรภักดี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญคะ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสาโรช แซลิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางธิดารัตน ชูแกว
ผูอำนวยการกองการศึกษา

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอมรรัตน จันคง
หัวหนาฝายอำนวยการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ และผูที่รับฟงเสียงตามสาย
ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2565
ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตำบลร อนพิ บ ู ลย วั นนี ้ ม ี ระเบี ยบวาระอยู  ท ั ้ งหมด 8 วาระ ผมขอเริ ่ มประชุ ม
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ขอแสดงความยินดีกับ นายสาโรช แซลิ่ม ซึ่งคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ได ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 ถือวาเปนการมาปฏิบัติ
หนาที่วันแรก ขอแสดงความยินดีดวยครับ กอนที่จะเริ่มปฏิบัติหนาที่อยากใหทานไดกลาว
แนะนำตัว และกลาวปฏิญาณตน ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ ก ท า น กระผม นายสาโรช แซ ล ิ ่ ม สมาชิ ก สภาเทศบาล
ขอปฏิญาณตนวา “จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทั้งจะซือ่ สัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถิ่น” ขอบคุณครับ
ผมในฐานะตัวแทนของสภา ขอแสดงความยินดีที่ไดรวมงานกัน เพื่อพี่น อง
ประชาชนชาวรอนพิบูลย ครับ
เรื่องที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับ นางธิดารัตน ชูแกว ที่ไดรับตำแหนง
ผูอำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญ นางธิดารัตน ชูแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เปนวันที่ไดรับตำแหนงใหม
ไดรับราชการครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2549 ตำแหนงนักวิชาการศึกษา คศ.1 ที่เทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย และ พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหนง หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และในการสอบครั้งนี้ที่เลือกตำแหนงลงที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เพราะวายังมีความรูสึกดีๆ มิตรภาพที่ดขี องทุกคน ขอบคุณคะ
ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง หวังวาจะใชความรูความสามารถในการทำประโยชน
ใหกับพี่นองชาวรอนพิบูลย ตอไป ครับ
เรื่องที่ 3 ขอเชิญ นางอมร จันทรคง ตำแหนง หัวหนาฝายอำนวยการ แนะนำตัวครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผู เข าร วมประชุ ม ดิฉัน นางอมรรัตน จัน คง ตำแหนง หัว หนาฝายอำนวยการ
สั งกั ด สำนั กปลัดเทศบาล เดิน ทางมารับ ตำแหนง เมื่อวัน ที่ 1 มีน าคม 2565
สังกัดเดิมเทศบาลตำบลบานสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รูสึกยินดี และ
เปนเกียรติที่ไดมารวมประชุมในวันนี้ ทานใดมีอะไรจะแนะนำหรือใหชวยเหลื อ
ในการปฏิบัติหนาที่สามารถแนะนำไดคะ จะปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด และขอฝากเนื้อ
ฝากตัวดวยคะ
ในนามสภาเทศบาล ยินดีตอนรับ และหวังวาคงจะใชความรูความสามารถในการ
ดูแลพี่นองใหกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

4
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุ กท าน ระเบี ยบวาระที่ 2 เรื ่องการรั บรองรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2564 ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 23 หนา ประกอบดวย 8 วาระดวยกัน
หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 11 ทาน ผูไมมาประชุม 1 ทาน ผูเขารวมประชุม
จำนวน 9 ท าน หน าที่ 2 เป นรายชื ่ อผู  เข าร วมประชุ มเพิ ่ มเติ มจากหน าที ่ 1
อีกจำนวน 2 ทาน และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ทานประธานสภาไดแจงเรื่องการจัดกิจกรรมพิธี
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2565 ในวันเสารที่ 1 มกราคม 2565
ณ บริเวณหนาที่วาการอำเภอรอนพิบ ูลย โดยเริ่มตั้งแตเวลา 06.30 น. เปนตนไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 จนถึง หนาที่ 7
มติ ที ่ ประชุ มรั บรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประชุ มเมื ่ อวั นที่ 21 กั นยายน 2564 ระเบี ยบวาระที ่ 3 เรื ่ องรั บรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน
2564 จนถึง หนาที่ 8 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จนถึง หนาที่ 10 มติที่ประชุมรับทราบ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ประชุมรับทราบ ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรั บโอนทรัพยสินโครงการงบจั งหวัดภายใต แผนปฏิบัติ การ
ประจำป ของจั งหวั ด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนั กงานพลังงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช จนถึง หนาที่ 12 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนถึง หนาที่ 14 มติที่ประชุมเห็นชอบ
8 ทาน ไมเห็นชอบ 1 ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง
การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
- นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล แจงมา 4 เรื่อง เรื่องที่ 1
ทอลอดเหลี่ยมบานนายนอย โครงการตกไป เรื่องที่ 2 สายบานเจกอูด พี่นองประชาชน
ตองการแบบของบานนายสมปอง คงศรี แตไปทำอีกตัวหนึ่ง เรื่องที่ 3 ติดตามงานโครงการ
ท อลอดเหลี ่ ยมรางวี บ  านวั งไทร เรื ่ องที ่ 4 ขอหิ น 2 – 3 คั นรถ ไปถมหลุ มบ อถนน
บานนางสมบูรณ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

- นายสมพร สุขสวัสดิ์ ตำแหน ง สมาชิ กสภาเทศบาล แจ งมา 5 เรื ่อง เรื่องที่ 1
ขอท อรางวี ตั ้งแต สะพานลอยเขาน อยถึ งบ านนายวุ ฒ ิสามแยกบ านลุ งปาน เรื่องที่ 2
ขยายเขตไฟฟ าบ านนายวิ จ ิ ตร คงรั ตน เรื่องที่ 3 บานนายแสง เกลี ้ยงบั วคง ทางเข า
บานนาโพธิ์น้ำเซาะตลิ่ งใกล จะพั งแลว เรื่องที่ 4 ขอขยายถนนบานนายวิจิ ตร คงรัตน
ซึ่งมีบานอยู 5 – 6 หลัง เรื่องที่ 5 ถังขยะไมเพียงพอในเขตเทศบาลชวยจัดซื้อใหเพียงพอ
ดวยครับ
- นางอำไพ ศิริแกว ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล แจงมา 4 เรื่อง เรื่องที่ 1 หนาหองน้ำ
ขางศาลาประชาคมเปนดินอยูอยากใหเทพื้นคอนกรีต เรื่องที่ 2 อยากใหทำกันสาดหลังคา
หน าห องแถวเทศบาล เรื ่ องที ่ 3 ขอขยายเขตไฟฟ าหมู  บ  านศิ ร ิ กรี นปาร คของเจ ฉิ ม
ขอกระจกโคงลำภูหมูกระทะจุดที่ 1 และกำแพงจะเขาสูโครงการที่ 1 เปนจุดที่ 2 เรื่องที่ 4
ขอทอบล็อกถนนหนาบานลุงเสวียนทางออกโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนทราภิวัฒน
- นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล แจงมา 2 เรื่อง เรื่องที่ 1
ขอหินไปถมขางหลังตู ATM มาทางดานหลังซึ่งมีดินแฉะอยู จนถึงโคงทางเขาโรงเรียน
รอนพิบูลย เรื่องที่ 2 อยากทราบพิกัดจุดติดตั้งเครื่องกรองน้ำของชุมชนปรีชาทองกับชุมชน
วัดเทพนมเชือด
- นายเอกชั ย ศรี พ ิ ท ั กษ ตำแหน ง สมาชิ กสภาเทศบาล สอบถามความคื บหน า
ซอมแซมฝาคูระบายน้ำตลาดใหม
- นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล ไดสอบถามเรื่องน้ำประปา
สายศาลเจาพระ 108 วาดำเนินการไปถึงไหนแลว
ปดประชุม เวลา 12.51 น. ขออนุญาตสรุปรายงานเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไขในสวนที่
ไมถูกตองบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2564 ครับ
รั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยที ่ 4 ประจำป 2564
ประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อใหผูเชาอาคารจำหนายสินคารายเดิมตอสัญญาเช า
โดยไมตองประมูล (กองคลัง)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื ่องขอความเห็ น ชอบ
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อใหผูเชาอาคารจำหนายสินคา หนาศาลาประชาคม
อำเภอรอนพิบูลยรายเดิมตอสัญญาเชา โดยไมตองประมูล

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 2 การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
ขอ 15 วรรคสอง การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีประโยชน
ตอบแทนไมต่ำกวาอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนกำหนด เวนแตกรณีมีเหตุ
จำเปนใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงขางมาก ยกเวนเปนกรณีเฉพาะรายไป
เหตุผล
เนื่องจากผูเชารายเดิมไดทำการตอเติมอาคารแตละหองไปมากแลว ประกอบ
กับสถานการณโควิด-19 ที่ทำใหสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ และคณะกรรมการจัดหา
ประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีมติดังนี้
1. เงื ่ อนไขการเช าใหม ของอาคารจำหน ายสิ น ค า หน าศาลาประชาคม
อำเภอรอนพิบูลย
- อายุสัญญาเชา 3 ป ตอสัญญาปละ1ครั้ง สัญญาเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
- อัตราคาเชาเดือนละ 2,500.-บาท (สองพันหารอยบาทถวน)
ชำระภายในทุกวันสิ้นเดือน
- ผูเชาตองชำระคาเชาลวงหนา 2 เดือน เปนเงิน 5,000.-บาท (หาพันบาทถวน)
- ผูเ ชาตองชำระเงินประกันสัญญาเชา เปนเงิน 3,000.-บาท (สามพันบาทถวน)
- ผูเชาตองทำประกันอัคคีภัยในนามผูใหเชาเปนผูเอาประกันภัยมามอบให
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ภายในสามสิบวันนับแตวันทำสัญญาเชา
- ผูเชาตองชำระคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย หรือ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ
- ผูเชาตองชำระคาเก็บขนขยะมูลฝอย
- ผูเชาตองชำระคาไฟฟา คาน้ำประปา ใหเปนปจจุบันทุกเดือน
- กรณีเปลี่ยนตัวผูเชาระหวางอายุสัญญาเชา ตองชำระคาตอบตาม
กฎหมายในการเปลี่ยนตัว
- ผูเชา คูหาละ 30,000.- (สามหมื่นบาทถวน)
2. มีการปรับปรุงคูระบายน้ำดานหลัง
3. มีการจัดทำแผงกั้นดานหลังอาคาร
4. มีการจัดทำกันสาดดานหนาอาคาร 1.20 เมตร
5. ใหผูเชารายเดิมตอสัญญาโดยไมเปดประมูล ดังนี้
- คูหาที่ 1 เลขที่ 5555 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ นายเชาวฤทธิ์
เขียวภักดี
- คูหาที่ 2 เลขที่ 5555/1 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ น.ส.นฤมล สุภรักษ
- คูหาที่ 3 เลขที่ 5555/2 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ นางวาสนา ขุนคลัง
- คูหาที่ 4 เลขที่ 5555/3 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ นางเยาวภา ปลายน้ำ
- คูหาที่ 5 เลขที่ 5555/4 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ นางปริดา แซอึ่ง
- คูหาที่ 6 เลขที่ 5555/5 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ น.ส.วันวิสา
ยอดขุนจันทร
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

- คูหาที่ 7 เลขที่ 5555/6 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ
นายพศิน แซลี
- คูหาที่ 8 เลขที่ 5555/7 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ
น.ส.วิชญา หมอมปลัด
- คูหาที่ 9 เลขที่ 5555/8 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ
นางภูมรินทร เชาวเหม
- คูหาที่ 10 เลขที่ 5555/9 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ
นายปกรณ โปซิ้ว
- คูหาที่ 11 เลขที่ 5555/10 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ
น.ส.ธัญญลักษณ เทวเดช
- คูหาที่ 12 เลขที่ 5555/11 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ
นายนรินทร พุมดวง
- คูหาที่ 13 เลขที่ 5555/12 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ
น.ส.นิตยา สุวรรณ
- คูหาที่ 14 เลขที่ 5555/13 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ
นส.ณัฐอารียา วังแกว
- คูหาที่ 15 เลขที่ 5555/14 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ
นางยุพดี ชิ้นพงศ
- คูหาที่ 16 เลขที่ 5555/15 หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย ผูเชา คือ
น.ส.จิตชญา ทองเพชร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ท านใด จะซั กถามหรื ออภิ ปรายบ าง ขอเชิ ญครั บ หากไม ม ี สมาชิ กสภาท านใด
ขออภิ ปราย ผมจะขอมติ ต  อ สภาแห งนี ้ ว  า สมาชิ กสภาท านใดเห็ นชอบตามญั ตติ
ที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสี ยง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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หลักการ
กองคลัง งานผลประโยชน และกิจ การพาณิชย มีความประสงคขอโอนเงิ น
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจายรายการใหม
จำนวน 2 รายการ ดังนี้
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภั ณฑ
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการ ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 5 ตู ๆ ละ 5,000 บาท
เปนเงินจำนวน 25,000.- บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
- แผนงานบริ ห ารทั ่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง งบลงทุ น หมวดค า ครุ ภ ั ณฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการ เครื่องบันทึกเสียง ความจุ 16 GB จำนวน
1 เครื่อง เปนเงินจำนวน 3,500.- บาท (สามพันหารอยบาทถวน) (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพรอมนี้)
เหตุผล
เนื่องจาก กองคลัง งานหาผลประโยขนและกิจการพาณิชย มีภารกิจในเรื่อง
การจัดการเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบ
ประกอบกับเอกสารที่มีจำนวนมากขึ้น เพื่อใหการจัดการงานเกี่ยวกับเอกสารใหเ ป น
ระเบียบเรียบรอย จึงจำเปนตองขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ
พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
-รายการ ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 5 ตู
จำนวน 25,000.- บาท
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
-รายการ เครื่องบันทึกเสียง ความจุ 16 GB จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 3,500.- บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 28,500.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินการ
หมวด คาสาธารณูปโภค
ประเภท คาบริการไปรษณีย
จำนวน 8,500.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 28,500.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุ ณ ทานรองนายกฯ สุทธิรัก ษ มั่น คง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใด
ขออภิ ปราย ผมจะขอมติ ต  อ สภาแห งนี ้ ว  า สมาชิ กสภาท านใดเห็ นชอบตามญั ตติ
ที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสี ยง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรี ยนท านประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องเรื ่ อ งขออนุ มั ติ
โอนเงิ น ไปตั้งจายเปน รายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย และผู  บ ริ ห ารท อ งถิ ่ น ได อ นุ ม ั ต ิ ใ ห
ประกาศใช เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 กองชางจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทโครงการปรับปรุง
ปอมยามรักษาความปลอดภัยเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเปนหอพระ

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

กองชาง จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสราง
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท โครงการปรับปรุงปอมยามรักษาความปลอดภัยเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เปนหอพระ หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 55,500 บาท
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 55,500 บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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โอนลด
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งบดำเนินการ
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ
- สงเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุมของประชาชน
จำนวน 55,500 บาท
รวมโอนลด จำนวน 55,500 บาท

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส ว นท องถิ ่ น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที ่ ๔ ข อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่น คง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใด
ขออภิ ปราย ผมจะขอมติต  อ สภาแห งนี ้ ว  า สมาชิ กสภาท านใดเห็ นชอบตามญัตติ ที่
คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็น ชอบ 11 ทาน ไมเห็น ชอบ ไมมี และงดออกเสี ยง 1 เสียง
เรื่องเสนอเพื่ อพิจารณา
6.1 การกำหนดสมัยประชุ มสามัญประจำป พ.ศ. 2565
6.2 การกำหนดวั นเริ่ มประชุ มสามั ญประจำป พ.ศ. 2566
ขอเชิ ญเลขานุการดำเนิ นการ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562
มาตรา 24 “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปใหสภาเทศบาลกำหนด
วรรคสอง ผูวาราชการจังหวัดตองกำหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุม
สภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลครบตามจำนวนแลว และใหที่ป ระชุมเลือกประธานเลือกประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
วรรคสาม กรณี ท ี ่ ส ภาเทศบาลไม อ าจจั ด ให ม ี ก ารประชุ ม ครั ้ ง แรกได ต าม
กำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมสภาแตไมอาจเลือกประธานสภา
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

เทศบาลไดผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยให มี
คำสั่งยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข อ 21 กำหนดไว ว  า การกำหนดจำนวนสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจำป
ระยะเวลาและวัน เริ่ม ตน ประชุม สมัย ประชุม สามัญ ประจำปแ ต ล ะสมัย ในปนั้น
วั น เริ่ มสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจำปข องป ถัด ไป และระยะเวลาของสมั ย ประชุ ม
สามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามั ญ ประจำปส มัย แรกของแตล ะป โดยใหน ำความในขอ 11 มาใชบังคับ โดย
อนุโลม
(2) สำหรั บ เทศบาล ให ส ภาเทศบาลกำหนดว า การประชุ ม สมั ย สามั ญ
ประจำปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกำหนดกี่วัน กับใหกำหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไปและมีกำหนดกี่วัน
วรรคสอง เมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทำเปนประกาศ
ของสภาทองถิ่น พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สำนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
วรรคสาม ในกรณี ที่ไ มไ ดก ำหนดสมัย ประชุม สามั ญ ประจำปไ ว หรื อ ไมได
กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจำเปนตอง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปท่ี
กำหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำป อื่น
หรือในสมัยประชุม
คือรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบฯ ขออนุญาตนำเรียนทานสมาชิ กสภา
ผูทรงเกียรติ และทานคณะผูบริหารทุกทานไดทราบ นอกจากนั้นขอนำเสนอแนว
ทางการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2563 คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 , สมัยสามัญ สมัยที่ 3
และสมั ย สามั ญ สมั ย ที ่ 4 และขออนุ ญ าตให ท า นสมาชิ ก สภาผู  ท รงเกี ย รติ
ไดเปดรางประกาศเทศบาลซึ่งไดกำหนดเปนแนวทางไวใหทานสมาชิกสภา ไดดูทั้ง
3 สมัย ดังนี้
สมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2565
- สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565
- สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565
- สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2565
ขอสภาไดพิจารณาเปนแนวทางกอน ขอบคุณทานประธาน คะ
ขอขอบคุณทานเลขานุการสภา ครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

เรียนทานประธานสภา ขอเสนอตามรางประกาศที่เสนอไว คือ
สมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2565
- สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565
- สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565
- สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2565
ขอขอบคุณ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ถาหากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเปนอยางอื่นอีก ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกสภา
ทานใดเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 ตามที่ทานสมาชิกสภา
เสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเห็นชอบ 11 ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบใหกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2565
สมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2565
- สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565
- สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565
- สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2565
ตอไป 6.2 การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2566
ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิ กสภาผูทรงเกีย รติ คณะผูบริหาร
ทุกทาน สำหรับขอ 6.2 การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป
พ.ศ. 2566 ขอใหทานสมาชิกสภาไดเปดดูรางประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไดกำหนดเปน แนวทางไวใหทานสมาชิ กสภาไดดู ดังนี้
วั น เริ ่ ม ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจำป พ.ศ. 2566 เริ ่ ม ตั ้ ง แต ว ั น ที่
1 กุมภาพันธ 2566 - 2 มีนาคม 2566 มีกำหนด 30 วัน
ขอใหสภาแหงนี้ ไดพิจ ารณาเบื้ องตน ก อน ขอบคุณทานประธานค ะ
ขอขอบคุ ณ ทานเลขานุการสภา ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ ครับ
ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ
เรี ยนทานประธานสภา ขอเสนอตามร างประกาศที่ เสนอไว คือ
- วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแตวันที่
1 กุมภาพันธ 2566 - 2 มีนาคม 2566 มีกำหนด 30 วัน
ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม
ถาหากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเปนอยางอื่นอีก ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกสภา
ท านใดเห็ นชอบกำหนดสมั ยประชุ มสามั ญ สมั ยแรก ของป พ.ศ. 2566 ตามที ่ ท าน
สมาชิกสภาเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็ นชอบให กำหนดสมั ยประชุ มสามั ญ สมั ยแรก ของป พ.ศ. 2566 เริ ่ มตั ้ งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 - 2 มีนาคม 2566 มีกำหนด 30 วัน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

เห็ นชอบให กำหนดสมั ยประชุ มสามั ญ สมั ยแรก ของป พ.ศ. 2566 เริ ่ มตั ้ งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 - 2 มีนาคม 2566 มีกำหนด 30 วัน
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณากำหนดระเบียบสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการสำหรับใหประชาชนเขารับฟงการประชุ มสภาเทศบาลตำบลรอนพิ บูลย
พ.ศ. 2565
ขอเชิญเลขานุการสภา เปนผูชี้แจงใหที่ประชุมทราบ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- หมวด 2 ข อ 24 วรรคสาม หลักเกณฑและวิธีการสำหรั บให ประชาชนเข าฟ ง
การประชุมสภาทองถิ่นใหเปนไปตามที่สภาทองถิ่นกำหนด
- หมวด 9 ขอ 117 วรรคสี่ ประธานสภาทองถิ่นมีอำนาจอนุญาตใหประชาชนเขาฟง
การประชุมและการปรึกษาของสภาทองถิ่นได ตามระเบียบที่สภาทองถิ่นกำหนด
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดานที่สุด ที่ มท 0804.3/ว4995 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2563 ไดแจงเรื่อง คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน
วุฒิสภา ไดมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะใหกระทรวงมหาดไทยขอความรวมมือ
ไปยั งสภาองคกรปกครองสวนท องถิ ่ นพิ จารณาดำเนิ นการตามความเหมาะสมเพื ่ อให
ประชาชนสามารถเขารวมฟงการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ ไดแก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคการบริหารสวนตำบล สภาเมืองพัทยา
และสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นสะทอนป ญหา
ความตองการของชุมชนทองถิ่นและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชน มีสำนึกและรักถิ่นฐานบานเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวในการรักชาติ
บานเมือง ซึ่งสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง โดยใหจังหวัดแจงเทศบาล
ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 117 วรรคสี่
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสำหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย พ.ศ. 2565
..............................................
โดยที ่ เป นการสมควรกำหนดระเบี ยบสภาเทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย ว าด วย
หลักเกณฑและวิธีการสำหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
อาศัยอำนาจตามความในหมวด 2 ขอ 24 วรรคสาม และหมวด 9 ขอ 117 วรรค
สี่ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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ข อ 2 ระเบี ย บนี ้ ใ ห ใ ช บ ั ง คั บ ตั ้ ง แต ว ั น ถั ด จากวั น ประกาศโดยเป ด เผย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย แลว
ขอ 3 เมื่อระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหยกเลิกบรรดาประกาศ หลักเกณฑ
วิธีการ ขอกำหนด ขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดที่ขัดแยงหรือไดกลาวไวในระเบียบนี้
และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ผูประสงคจะเขาฟงการประชุมสภาตองทำหนังสือขออนุญาตเขาฟง
การประชุมและลงลายมือชื่อ ผูขอเขาฟงการประชุมยื่นตอประธานสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นลวงหนากอนวันประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ไมนอยกวา 1 วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแลว ใหผูประสงคเขา
ฟงการประชุมนั้นเขาฟงการประชุมได
กรณี ที่มีผ ูขอเขาฟงการประชุมเปน หมูคณะอาจใหผ ูแทนของหมูคณะนั้น
เปนผูขออนุญาตก็ได ทั้งนี้ตองระบุถึงจำนวน และรายชื่อผูที่จะเขาฟงการประชุมดวย
กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงคขอเขาฟงการประชุมจำนวนมาก และ
ไม ส ามารถใหป ระชาชนเขารับฟ งการประชุมไดทั้งหมด ใหประธานสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย พิจารณาอนุญาตใหบุ คคลหรื อคณะบุ คคลเขารับ ฟ งการประชุ ม
ตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดใหประชาชนรับฟงการประชุมภายนอกหองประชุม
หรือในบริเวณใกลเคียงโดยแจงใหผูประสงคขอเขาฟงการประชุมทราบ
ขอ 5 ผูเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ที ่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย เป น สถานที ่ ค วรแก
การเคารพ ผูเขาไปจะตองแตงกายสุภาพเรียบรอย
(2) แสดงตัวโดยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตอเจาหนาที่ และ
ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนกอนการเขาฟงการประชุมสภา
(3) นั่งหรืออยูประจำในที่ที่จัดไวสำหรับผูเขาการประชุม
(4) ตองประพฤติตนใหเรียบรอย ไมแสดงกิริยาอาการที่กระทำใหเสื่อม
เกียรติของที่ประชุม หรือกอกวนความสงบเรียบรอย ไมพูดจา สนทนา สงเสียง หรือ
กระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนการประชุม
(5) ในขณะที่กำลังประชุม หามผูเขาฟงการประชุมเขาไปในที่ซึ่งจัดไว
สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารเทศบาล เจาหนาที่ของเทศบาล และคณะกรรมการ
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
(6) ไมใชเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณถายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ เทป หรือ
อุปกรณอื่นใด ที่อาจรบกวนการประชุมได
(7) ไมพกพาหรือนำเขาซึ่งอาวุธหรือสิ่งของอื่นใด เขาไปในที่ประชุมสภา
เทศบาลและบริเวณสภาเทศบาล
(8) ต อ งเชื ่ อ ฟ ง และปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำสั ่ ง ของประธานสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ที่สั่งโดยชอบดวยกฎหมาย
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาท านใด
มีขอเสนอแนะบางครับ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้ไดเสนอรางระเบียบเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสำหรับ ใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย พ.ศ. 2565 ผมคิดวาเปนอำนาจของประธานสภา คำวินัจฉัย คำสั่งของ
ประธานถือวาเปนที่สุดอยูแลว แตในสวนนี้ที่ไดจัดทำรางขึ้นมาก็เปนการดี เพื่อจะได
ชัดเจนยิ่งขึ้น ผมสนับสนุนแนวทางของทานประธานที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในทุกกระบวนการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพัน ธุ จุล ภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีส มาชิกสภาท านใด
มีขอเสนอแนะบางครับ หากไมมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ ผมจะขอมติที่ประชุม
แห ง นี ้ ว  า สมาชิ ก สภาท า นใดเห็ น ชอบตามที ่ ไ ด เ สนอร า งระเบี ย บสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสำหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุม
สภาเทศบาลตำบลร อ นพิบ ู ล ย พ.ศ. 2565 โปรดยกมื อ ขึ ้ น ครั บ (สมาชิ ก สภา
เห็นชอบ 6 ทาน ไมเห็นชอบ 1 ทาน (นายสุนทร ขวัญชัยรัตน) และงดออกเสียง
5 เสียง)
เห็นชอบ 6 ทาน ไมเห็นชอบ 1 ทาน และงดออกเสียง 5 เสียง
เมื่อมีมติเห็นชอบรางระเบียบสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วาดวยหลักเกณฑ
และวิ ธ ี ก ารสำหรั บให ประชาชนเข าฟ งการประชุ มสภาเทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย
พ.ศ. 2565 เรียบรอยแลว ลำดับตอไปจะดำเนินการประกาศใชและประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบตอไป
รับทราบ
ญัตติเรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเรื่องอื่น ๆ บาง ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องที่จะพูดคุย 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่เห็นความสำคัญในการลอกคูคลองสายนาโพธิ์
บานลุงเขิน ขณะนี้ดำเนินการเรียบรอยแลว แตติดขัดอยู 2 – 3 สวน ทานรองนายกฯ
สุทธิรักษ มั่นคง ทราบแลว นาจะนำเจาหนาที่ขุดลอกตนไมที่ขวางทางน้ำอยู และหลังบาน
นายหนังปรีชา พอถึงหนาแลงคอยลงไปดูวาจะแกไขปญหาอยางไร เพราะวาทรายที่ขุดแลว
ก็ลงไปเหมือนเดิมอีก
เรื่องที่ 2 กระจกโคงไดทำการติดตั้งเรียบรอยแลว ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายเอกชั ย ศรี พ ิ ท ั ก ษ ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใด
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอสอบถามเรื่องน้ำประปา ไมทราบดำเนินการไปถึง
ขั้นตอนไหนแลวครับ ผมไดยื่นเรื่องไปตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2564 จนมาถึงตอนนี้
11 เดือนแลวครับ ไมทราบวาติดระเบียบตรงไหนครับ
ขอขอบคุณ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ ผมขอเพิ่มเติมประเด็นของสมาชิกสภา
กลัววาจะเกิดภัยแลงหรือเปลา ในชวงเดือนเมษายน สิ่งที่นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
นำเสนอเพื่อแกปญหาแตฝนตกชวงนี้ไมแนใจวาจะชวยไดไหม ทางคณะผูบริ หาร
มีอะไรจะเสนอความคืบหนาตอสภาบางไหมครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุ ม ทุ ก ท า น ผมขออนุญ าตชี้แจงนะครับ ผมในนามคณะผูบริหาร
พรอมดวยปลัดเทศบาล ผูอำนวยการกอง ไดดำเนินการแกไขปญหาน้ำและสำรวจ
จุดทุกจุดเกี่ยวกับน้ำเพื่อแกไขปญหาภัยแลง และไดประสานการประปาภูมิภาคหรือ
การประปาหมู บ าน กรมทรั พยากรเกี ่ ยวกั บบอบาดาล จำนวน 13 บ อตอนนี้กำลัง
ดำเนิ น การอยู  ค รั บ เพื ่ อ แก ไ ขป ญ หาให ก ั บ พี ่ น  อ งประชาชน ผมได ป ระสานกับ
นางกนกพร เดชเดโช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับ
การเจาะบอบาดาล งบประมาณของเทศบาลฯ มีจำกัด ขอชี้แจงใหพี่นองประชาชน
ไดรับทราบขอมูล ขอบคุณครับ
คงตองฝากคณะผูบริหาร ถาเกิดหนาแลงในชวงเดือนเมษายน ถาไมเกิดก็คงโชค
ดีไป ผมมองวาเดือนนี้ทานตองมีแผนการสำรองในการรองรับปญหานี้ ปที่ผานๆ มา
พี่นองประชาชนก็ลำบากกัน ขอฝากดวยครับ
ขอเชิญ รองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตอนนี้งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการจัดทำแผน
อยูตลอด ซึ่งตอนนี้มีแท็งคน้ำของประปา จำนวน 2 จุด ขางซอยโกดังของทานนายกฯ
และชุมชนจานเรียว สามารถชวยบรรเทาไดมาก ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ รองนายกฯ สุ ทธิ ร ั กษ มั ่นคง ครับ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องที่จะแจง 2 เรื่อง คะ
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดนำหินไปถมที่ขางตูเอทีเอ็มตลอดแนว
เรื่องที่ 2 ถนนทางเขาทุงโหมะ ที่บานนองกบและบานนองสุเทพ ตอนนี้ฝนตก
น้ำทวมขังเปนแองอยู ไมทราบวาจะดำเนินการเมื่อไหรคะ ฝากคณะผูบริหารดวย
ขอบคุณคะ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอขอบคุ ณ นางอรภั กดิ ์ เจนวิ ชชุ เมธ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องที่จะพูดคุย จำนวน 4 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอติดตามความกาวหนาของโครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย วาไปถึงขั้นตอนไหนแลวครับ
เรื่องที่ 2 เครื่องกรองน้ำ ทั้ง 2 ชุมชน ชุมชนปรีชาทอง - นาลึก และชุมชน
วัดเทพนมเชือด
เรื่องที่ 3 การขออนุญาตใชพื้นที่ทำถนน คสล.สายบานทายเรือกับสำนักพุทธ
ไมทราบวาไดดำเนินการไปถึงไหนแลว เหลืออีก 100 เมตรแลวครับ
เรื่องที่ 4 ผมไดรับเรื่องรองเรียนมาจากคุณพัชระ ปฐมนุพงศ ซึ่งทานไดรองเรียน
มากับทางเทศบาลฯ และไดคำตอบจากเทศบาลฯ เปนหนังสือชี้แจง เรื่อง การตรวจสอบ
เรื่องรองเรียน ตามหนังสือที่อางถึงไดรองเรียนใหเทศบาลฯ ตรวจสอบการปกหมุด
ที่ขอทางสาธารณะประโยชน เทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดตรวจสอบแลวปรากฎวา
เมื่อมีการวัดระยะจากโฉนดที่ดินแลวระยะการปกหมุดถูกตองจึงเชื่อวาไมมีการปก
หมุดลุกล้ำทางสาธารณะประโยชนดังกลาว แตอยางไรก็ดีเจาของที่ดินแปลงดังกลาว
ก็ทราบดีวาตองมีการเวนขอบทาง ประมาณ 1 เมตร แตเมื่อเจาหนาที่ของสำนักงาน
ที่ดินปกหมุดแลว จึงไมสามารถเคลื่อนยายหลักหมุดไดโดยพลการ จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ ลงชื่อ นายณรงค แซใช ตำแหนง นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย
ถนนเส น นี ้ เ ป น สายเขากิ ่ ว ทำการบุ ก เบิ ก และขยายไหล ท างมานานมากแล ว
ในสภาแหงนี้นาจะทัน 2 ทาน คือ นายณรงค แซใช ตำแหนงนายกเทศมนตรี และ
นายสุทธิรักษ มั่นคง ตำแหนง รองนายกเทศมนตรี เมื่อกอนเขาบอกมาวามีการเดิน
ขออุทิศที่ดินจากนายเกริกฤทธิ์ ฤทธิรัตน และนายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย ในสมัยนั้น ผมได
รับทราบขอมูลมาแบบนั้น ไดถนนมากวางมากมีไหลทาง ตามประเด็นในหนังสือทาน
ไดตอบกับนายพัชระ ปฐมนุพงศ ประเด็น คือ ผมอยากถามถึงอำนาจหนาที่ การ
ตรวจสอบที่ดินเปนของเราหรือไม เราทำเองแลวยืนยันเองไดหรือครับ อำนาจหนาที่
ของเทศบาลฯ คือ เก็บรักษาไวทางสาธารณะที่ทานไดทำการอุทิศไปแลว มีคำถามวา
เมื่อลงตรวจสอบแลวที่ดินแปลงขางเคียงใชหมุดรวมกันไหม ตรงนั้นเปนที่ดินแปลง
ยาวแปลงใหญหลายแปลงติดกัน ถาใชหมุดรวมกันแสดงวาตรงมาทั้งแนว ไมใชวา
แปลงดั ง กล า วล้ ำ ออกมาหรื อ อาจจะเกิ ด จากตอนที ่ ท ำถนน การเว น ระยะทาง
สาธารณะอาจจะเทาเดิมอาจจะไมไดหายไป อาจจะไมเขาตรงศูนยกลางเพราะตรง
นั้นเปนโคง ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ไดลงไปดูพื้นที่แลว ผมตั้งคำถามและ
สันนิษฐานของผมนะครับวาเขาอาจจะไมลุกล้ำจริง แตพอทำถนนไมไดเขาศูนยกลาง
พอเลี้ยวโคงไปเบียดทางดานขวาไมไดไปเบียดทางดานซาย เลยดู ว า มี ก ารลุ ก ล้ ำ
ตามหนังสือที่แจงมา เมื่อเจาของที่ดินทราบวามีการเวนขอบ ระยะ 1 เมตร

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายคีตวิทย แกวแกมจันทร
ผูอำนวยการกองชาง

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ถ า ทำการตรวจสอบเบื้ องต น และเจาของที่ ดิน ก็ ท ราบดี หนาที่ของเทศบาลฯ
จะทำอยางไรเพื่อจะเก็บรักษาใหเปนทางสาธารณะเพื่อการขยายตัวของเมืองตอไป
ตองดูอำนาจหนาที่นะครับวาการตรวจสอบรังวัด ไมใชหนาที่ของเรา แตจะตอง
จัดเก็บทางสาธารณะไว ประเด็นของผมมีอยูแคนี้ วาทานจะทำอยางไร หลังจากออก
หนังสือฉบับนี้ไปใหผูรองแลว ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายคีตวิทย แกวแกมจันทร ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ประเด็นของเรื่องนี้ ตอนแรกผมคิดวาล้ำเหมือนกัน พอไป
เช็ตที่ นายอุดมศักดิ์ อุตรภาศ มีระวางแผนที่อยู ปรากฏวาในโฉนดที่ดินแปลงนี้ล้ำออกมา
จริง แตยังกังวลอยู พอไปเช็คปรากฏวาทั้ง 3 ดาน มาลงจุดเดียวกัน คือ ตำแหนงที่ระบุเลย
เปนแนวโคงดวย ถาไปดูในระวางหมุดตัวนี้แหลมออกมาเลย ผมมองวาถาเราจะรังวัดในเมื่อ
เขาใจวิชาชางแลววานาจะใช คือ ไมมีความจำเป นต องไปแจงรั งวัด ประมาณ 5 – 6
พันบาทอีก สุดทายไดผลเหมือนเดิม เมื่อผมเช็คแลวมันถูกตอง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายคีตวิทย แกวแกมจันทร ครับ ฝากเลขานุการสภาดูแลเรื่องกฎหมาย
หนอยครับ ผมไมแนใจวาถูกระเบียบหรือไม ฝากเรื่องนี้กับทางขาราชการ ชวยคณะผูบริหาร
ดูแลเรื่องระเบียบกฎหมายดวยครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอตอบคำถามของสมาชิกสภาที่ไดซักถามมานะครับ
เรื่องที่ 1 ถนน คสล.สายบานทายเรือในที่ดินของวัดกำลังดำเนินการขออนุญาต
ใชกับสำนักพุทธศาสนาเพื่อดำเนินการถนนสายนี้ครับ
เรื่องที่ 2 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย รอ จ.ส.ท.อนุมัติ นาจะทราบผล
เร็วๆ นี้ ครับ ผมไดประสานเจาหนาที่ดวยตนเองแลวครับ เอกสารที่ทางเทศบาลฯ จัดสงไปก็
ครบถวนสมบูรณ ประมาณเดือนกวาๆ นาจะเรียบรอย ขอบคุณครับ
เรื่องที่ 3 เครื่องกรองน้ำฝายขาราชการดำเนินการอยู ทั้ง 2 ชุมชน ผมถือวาสมาชิกสภา
ทุกทาน มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถแจงมาไดถือวาเรามาทำงานรวมกันเพื่อพี่นอง
ประชาชนอยูดีมีสุข ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติมอีกบาง
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ ก ท า น พี ่ น  อ งประชาชนชุ ม ชนตลาดเกษตร หน า สหกรณ
การเกษตรขอลูกระนาดมาเนื่องจากรถวิ่งเร็วและมีเด็กเล็กๆ อาศัยอยูบริเวณนั้น
ขอฝากคณะผูบริหารดวย ขอบคุณคะ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

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

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุ ณ นางอรภั กดิ ์ เจนวิ ชชุ เมธ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องที่พูดคุย จำนวน 3 เรื่อง นะครับ
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณหนาบานเจกอูด
เพราะช ว งที่ผ านมาฝนตกหนักมากการก อสรางแลว เสร็จ ทำใหชวยเหลือพี่ น  อง
ประชาชนไดมากเลยครับ
เรื ่ องที ่ 2 ขอขอบคุณคณะผู บริ หารที่ ใหความสำคัญกั บการเสนอของสมาชิกสภา
ที ่ ได นำเสนอการปรั บปรุ งเส นทางต าง ๆ บริ เวณสายหน าโรงเรี ยนดรุ ณศึ กษา
สายเรี ย บรางรถไฟบ า นหนองเป ด ไปยั ง โรงอิ ฐ สมหมาย และสายบ านนายเพี ยร
ไปจรดนาโพธิ์ ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ
เรื่องที่ 3 ขอติดตามความคืบหนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลฯ ไมทราบวาไดดำเนินการ
ไปถึงไหนแลวครับ เพราะวาผมเห็นฝาทอไมมีการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
ขอขอบคุณ นายพงศกร พงษ เกษมพรกุ ล ครับ ไม ทราบวามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายสุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานที่หวงใยพอแมพี่นองประชาชน
และไดใหคณะผูบริหารไดดูแลพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในสวนของ ส.ท.พงศกร
พงษ เกษมพรกุ ล เรื ่ องฝาคู ระบายน้ ำตลาดใหม ได ดำเนิ นการเป ดเรื ่ องไปแล ว และ
เรื่องลูกระนาดทำไปแลว จำนวน 10 จุด จะสำรวจเพิ่มอีกครับ
ขอขอบคุณ นายสุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเพิ่มเติมเรื่องลูกระนาด ตามที่ไดเขาแผนครั้งที่แลวที่
คณะผูบริหารไดฟงจากสมาชิกสภา ผมไดลงสำรวจดูเปนยางสำเร็จรูปที่เขาใชกัน
ตามมาตรฐาน ผมมีประเด็นเพิ่มเติมวา ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง แจงวา
สำรวจไป จำนวน 10 จุด ผมขอเนนย้ำจุดทายเรืออีก จำนวน 1 จุด นะครับ และ
ขอไฟฟาสาธารณะเพิ่มอีก จำนวน 1 จุด หนารานนายเติบ หลังจากเสร็จจากประชุม
ผมจะไปเขียนคำรองใหนะครับ ตรงนั้นเขาเปดรานอาหารซึ่งตรงนั้นเปนชวงไฟที่หาง
กันพอดีเลยทำใหมืด ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสมพร สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอำไพ ศิริแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องที่จะพูดคุย จำนวน 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอขยายเขตไฟฟาสายบานนายเสมียนทางเขาบานศาลาจาก
เรื่องที่ 2 กอนหนานี้ฝนตกหนัก และชวงนี้ฝนแลงแลวถนนเปนหลุมบอเยอะ
สะพานเขานอยไปทางบานหินลับ ขอใหชวยนำหินไปถมใหดวยครับ
เรื่องที่ 3 ชุมชนศาลาจาก - เขานอย ขอใหทำทาน้ำลอยกระทงของเดิมชำรุด
พี่นองประชาชนฝากมาครับ
ขอขอบคุณ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ชวยนำหินไปถมถนนสายบานปาบูรณ ตรงนั้นเปนหลุมบอเยอะ
เพื่อใหรถสามารถสัญจรไปมาได ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นางอำไพ ศิริแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องการเก็บคาขยะรายเดือน ตอนนี้พี่นองประชาชนอยากให
ไปเก็บทุกเดือน เพราะถาหลายเดือนมาเก็บครั้งเขาไมมีเงินจาย ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางอำไพ ศิริแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ รองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องการจัดเก็บคาขยะก็มีปญหาอยูบางครั้งไปแลวไมเจอ
เจาของบาน ตอนนี้ไดทำการตรวจสอบและนำถังไปวางใหมมีบานหลายหลังที่ไมไดอยูใน
บัญชีจัดเก็บคาขยะ ฝากกองคลังใหเรงดำเนินการอยางตอเนื่อง ไมใชวาไปบานนี้ไมเจอ และ
อี กหลายวั นคอยไปคงจะมี ป ญหาตามมา และขอฝากแจ งพี ่น องประชาชนดวยครับวา
บานไหนที่มีถังขยะใหชำระเงินดวยเมื่อเจาหนาที่ไปเก็บคาขยะ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ รองนายกฯ สุ เทพ ฤทธิ ร ั ตน ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ ก ท า น ขออนุ ญาตต อเนื ่ องจากท านนายกฯ ที ่ ได พ ู ดคุ ยเรื ่ อง
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอนพิบลู ย ขอเพิ่มเติม คือ ขณะนี้ จ.ส.ท. เขากำลังจะอนุญาต
ใหดำเนินการสรางสถานธนานุบาลไดแลว หลังจากนั้นขอนำเรียนวาเหตุผลในการกำหนด
สมัยประชุมเดือนเมษายน เพื่อที่จะลองรับอาจจะตองขออนุมัติในการจายขาดเงินสะสมใน
การกอสราง จำนวน 8 ลานกวาบาท และจะมีเงินสำรองไว 5 ลานบาท และ 2 ลานบาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ขณะนี้ทางกองคลังก็ไดแสดงตัวเลขเงินสะสมออกมาแลว ถือวานาจะดำเนินการไดแลว
ขอนำเรียนเพิ่มเติมในความกาวหนานะคะ สวนเรื่องของการเก็บขยะรองนายกฯ สุเทพ
ฤทธิรัตน ไดนำเรียนไปแลว ก็ตองกำชับเจาหนาที่จั ดเก็บ ขอนำเรียนวาขณะนี้เราได
ดำเนินการจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติมอีก 100 ถัง อยูระหวางดำเนินการอยู สวนเรื่องลูกระนาด
มีพี่นองประชาชนขอผานสมาชิกสภามาเยอะเหมือนกันคงมีหลายจุด คุณประสิทธิ์ วัดศรี
หัวหนาฝายปกครอง ดูแลซึ่งมีแผนอยูเรียบรอยแลว และเรื่องฝาคูระบายน้ำตอนนี้อยูใน
ขั้นตอนขออนุ มัติแลว อยูในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดราคากลางสเปกแบบตาง ๆ
เรียบรอยแลว ก็จะดำเนินการใหเร็ว ๆ นี้ สำหรับถนนสายทายเรือกำลังดำเนินการอยูอยางที่
คณะผูบริหารไดเรียน แลวจะขอไปที่สำนักพุทธศาสนาเพื่อจะไดดำเนินการใหแลวเสร็จคะ
สำหรับเรื่องน้ำของนายจักรกริศน แปนเพ็ชร นาจะใชงบประมาณคอนขางเยอะตองหารือ
กันกอน วันกอนที่เขามาติดตอทานนายกฯ ที่เขาจะชวยใหเราของบประมาณเรื่องบอบาดาล
จำนวน 13 บอ จะตองทำการเปาก อน และจะมีงบประมาณในสวนของท อ บอ ถังสู ง
อาจจะไปนำเรียนทานนายกฯ อีกครั้ง อาจจะมีผูอำนวยการกองชางเขามาชวยดวย
เขาขอแอดมินดวย ตองอาศัยผูที่เกี่ยวของรับผิดชอบตองแจงเปนแอดมินไปกอน เพื่อจะ
ไดนำเสนอไปกอน หลังจากนั้นจะไดดำเนินการ ปลัดฯ มีขอมูลอยูในมือเขาเพิ่งไลนมาเมื่อ
วานคะ ขอรายงานเรื่องบอบาดาลโอกาสที่จะไดทำใหอนาคต เรื่องหนังสือมอบใหเทศบาล
เป นผู  ดำเนิ นการพอไดหนั งสื อมาแลว ก็สามารถใชงบประมาณของเราได หรือขอไป
หนวยงานกลางก็สามารถดำเนินการไดแลว ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ผมขอเพิ ่ มเติมนิดหนึ ่งครั บ ในกระบวนการของ
การติ ดตามงานที ่ทางสมาชิกสภาไดนำเสนอ ถ ามีความคื บหน าก็รบกวนแจงทางไลน
เทศบาลฯ ก็ไดวาแตละงานไปถึงไหนแลว อยางนอยก็ไดรับรูถึงขั้นตอน ไดไปสื่อสารกับ
พี่นองประชาชนไดวาดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว เพราะวาการประชุมของเราชวงนี้
ค อยข างห างหนอย ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม
อีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริห าร
ผู  เ ข า ร วมประชุม ทุกทาน ไมทราบวามีแบบแปลนไหมครับ สำหรั บ ขอถั ง และ
เครื่องกรองน้ำ วาพื้นที่จะใชขนาดกวาง ยาวเทาไหร ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายจั กรกริ ศน แป นเพ็ ชร ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน พี่นองประชาชนฝากมาถนนสายบริเวณโรงปุยโคกยาง
ที่เปนโรงยางเกาครับ มีหลุมบอเยอะ ชวยดำเนินการใหดวย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ปดประชุมเวลา 11.35 น.

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุ ม ทุกทาน พี่นองประชาชนฝากมากคะ เรื่องหลอดไฟดูแลวไมไดเสีย
แตจะเปนสีเหลืองใหแสงสวางไดนอยมาก เนื่องจากใชงานมาเปนระยะเวลานานทำใหเกิด
การเสื่อมสภาพ ชวยเปลี่ยนหลอดไฟใหดวยนะคะ และขอฝากเรื่องกระจกโคงวัดเขานอย
ที่ชำรุด และอีกหลาย ๆ จุด ชวยสำรวจและเปลี่ยนใหดวยคะ ถนนสายวัดเทพนมเชือด
ไปนาลึกเกิดการทรุดตัวของถนนทำใหถนนเปนลองเปนหลุมลึก ฝากคณะผูบริหารดวย
ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ นางสาวอุ ไรวรรณ สี งาม ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซั กถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ ถาหากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย
เพิ่มเติมอีก สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ
ทานรองนายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน
พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชนที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้
(ลงชื่อ)................อัญชลี สมาทิน.............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ)..............จารีวัฒน กุลเจริญ...........ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ)..............จักรพันธุ จุลภักดิ์.........ประธานกรรมการ
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ลงชื่อ)..............อุไรวรรณ สีงาม...........กรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
ลงชื่อ)......พงศกร พงษเกษมพรกุล.......กรรมการ/เลขานุการ
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)

