
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจำป พ.ศ. ๒๕65 

ประชุมเม่ือวันท่ี   28  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕65  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

---------------------------- 
ผูมาประชุม 

 

ลำดับท่ี 
         

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
      

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

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

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

  
  

 

ลำดับท่ี 
 

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

1. นายเอกชัย         ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

 

ลำดับท่ี 
 

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

๑. นายณรงค        แซใช นายกเทศมนตรี ณรงค        แซใช  
๒. นายสุเทพ         ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี สุเทพ         ฤทธิรัตน  
๓. นายสุทธิรักษ     ม่ันคง รองนายกเทศมนตรี สุทธิรักษ     ม่ันคง  
4. นายตรี            วิสุทธิคุณ ท่ีปรึกษานายกฯ ตรี            วิสุทธิคุณ  
5. นางสาวสุนิษา    เทวเดช เลขานุการนายกฯ สุนิษา        เทวเดช  
6. นางจิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลฯ จิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน  

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม (ตอ) 
 

 

ลำดับท่ี 
        

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

7. นางสาวโสภา   จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา         จันทรแกว  
8. นางธิดารัตน    ชูแกว ผูอำนวยการกองการศึกษา ธิดารัตน      ชูแกว  
9. นายประสิทธิ์   วัดศร ี หัวหนาฝายปกครอง ประสิทธิ์     วัดศร ี  

10. นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ อัญชลี        อิสสภาพ  
11. นายธนันนัทธ    พัฒนวิกรวิทย นิติกร ธนันนัทธ      พัฒนวิกรวิทย  
12. นางอัญชลี      สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี        สมาทิน  
13. นางสาวอรอนงค คงแทน คนงาน อรอนงค     คงแทน  
14. นางมัตติกา      กรดแกว คนงาน มัตติกา       กรดแกว  
15. นางสาววันณา  มูสิกะ คนงาน วันณา        มูสิกะ  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ  ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร  
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูท่ีรับฟงเสียงตามสาย 
และผู ที ่ร ับฟงทางเฟสบุ คไลน วันนี ้ เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ                 
สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันพุธ  ท่ี 28  ธันวาคม  2565  เวลา 10.00 น.  
ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว   ขออนุญาตเรียนเชิญ 
ทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
      ขออนุญาตอานประกาศฯ 

ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2565  
................................................... 

    ตามที่ สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕65 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 – 30 ธันวาคม 

2565 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2565  

และตามประกาศการกำหนดวันเริ ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญประจำป                

พ.ศ. 2565 และการกำหนดวันเริ ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก             

ประจำป พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามประกาศฯ ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2565 นั้น  

 

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
ขอ 22  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำป พ.ศ. 2565 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565 
รายละเอียดปรากฏตามประกาศซ่ึงสงมาพรอมหนังสือฉบับนี้ 

       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                   ประกาศ   ณ   วันท่ี  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 

                 สุรเชษฐ  สุรภกัดี 
        (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 

                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย       
      ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ขอเรียนเชิญคะ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ ผูที่รับฟงเสียงตามสาย 
และผูฟงทางเฟสบุค วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป  
พ.ศ. 2565  ซึ่งตรงกับวันพุธ ท่ี 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั ้งหมด 7 วาระ  ผมขอเริ่มประชุม            
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ 4 เรื่อง นะครับ  
      เรื่องท่ี 1  โครงการพิธีเจริญพระพุทธมนตและเจริญจิตตภาวนาเพ่ือถวายเปน 
พระราชกุศล แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี             
กรมหลวงราชสาริณีส ิร ิพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที ่ 28 ธ ันวาคม 2565                   
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และพิธีปลอยปลา           
ณ หลุมน้ำทายเรือ หมูท่ี 12 ตำบลรอนพิบูลย                                     
      เรื่องที่ 2 โครงการจัดทำถังขยะเปยกลดโลกรอน ระดับจังหวัด นายอำเภอไดทำหนังสือ
แจงมายังเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหจัดทำถังขยะเปยกใหครบ 100% ใชการบูรณาการ
ทุกภาคสวน สมาชิกสภาเทศบาล ผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน อสม.ฯลฯ  
      เรื ่องที่ 3 โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ประจำป พ.ศ. 2566           
ในวันอาทิตย ท่ี 1 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณท่ีวาการอำเภอรอนพิบูลย 
     เร ื ่องที ่ 4 สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดมอบ
ทุนการศึกษาบุตร ใหแก บุตรของนายสิทธิชัย  เตงภู ตำแหนง ลูกจางประจำ  
ณ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญทานปลัดฯ มอบทุนสงเสริมการศึกษา ใหแก นายสิทธิชัย เตงภู 
พนักงานเทศบาล ขอแสดงความยินดีดวยครับ                            

ท่ีประชุม รับทราบ 
  
  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประชุม                                       
เม่ือวันท่ี  27  กันยายน  2565                                                                                           
     ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล     

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565                        
ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน  31 หนา ประกอบดวย 12 วาระดวยกัน หนาที่ 1   
เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 11 ทาน  ผูไมมาประชุม 2 ทาน ผูเขารวมประชุม จำนวน             
7 ทาน หนาท่ี 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1   อีกจำนวน 9 ทาน และ             
เปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงให            
ท่ีประชุมทราบ วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ มีการแนะนำตัวพนักงานเทศบาลท่ียายมาดำรง 

 ตำแหนงท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 2 ทาน คือ 1. นางสาวนัชชา  ลิจวน ตำแหนง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2. นางสาวจิราพร  เพชรฤทธิ์ ตำแหนง หัวหนาฝายบริหาร      
งานการคลัง  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำป  2565 ประชุมเมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2565 จนถึง หนาท่ี 5 
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุม
เม่ือวันท่ี  30 สิงหาคม 2565 ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติเรื่องขออนุมัติในหลักการโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย ประจำป งบกลาง รายการ เงินสำรองจายเพ่ือ  
กรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2566               
1. โครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดินสาย 4018 - สี่แยกตลาดเกษตร                   
2. โครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดินสาย 4018 - สี ่แยกตลาดเกษตร                
ของกองชาง จนถึง หนาที่ 7 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  
1 เสียง  ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในเทศบ ัญญัต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน                           
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม 
ชุมชนวัดเทพนมเชือด ของงานพัฒนาชุมชน จนถึง หนาที่ 10  มติที่ประชุมเห็นชอบ               
9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระที ่ 5 ญัตติเร ื ่อง                 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 คาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ 
ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ของกองคลัง จนถึง หนาที่ 11  มติที่ประชุมเห็นชอบ             
9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติเรื่องขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ โครงการจดัทำปายบอกชื่อซอยถนน 
ภายในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 60 ปาย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 

 รายจายดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาท่ี 14 ของกองชาง มติท่ีประชุม 
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 เห็นชอบ  9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติเรื่อง 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท โครงการ
กอสรางตอเติมศูนย อปพร. หองเก็บของ และปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน           
ของงานปองกันฯ จนถึง หนาที่ 17  มติที่ประชุม เห็นชอบ  9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ             
งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินพรอมแกไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวด คาที่ดิน            
และสิ่งกอสราง ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย ใสใจชุมชน ณ ชุมชนตลาดใหม 
ของงานปองกันฯ  จนถึง หนาที่ 20 มติที่ประชุม เห็นชอบ  9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ             
งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจาย              
เปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 

 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนีผูกพัน ของกองชาง 
จนถึง หนาท่ี 22 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายประพร บุญแกว (ขอย) และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ของกองชาง จนถึง หนาที่ 24              
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 11 
ญัตติเรื ่องขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565            
งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำพรอมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง         
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 26 มติที่ประชุม เห็นชอบ  9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี 
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา   
และเรื่องอ่ืน  ๆ
      1. นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 2 เรื่อง 
          เรื่องท่ี 1 พ่ีนองประชาชนชุมชนโคกยางฝากขอบคุณ นายกองคการบริการสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดใหงบประมาณมาทำถนน 
          เรื่องท่ี 2 ถนนสายบานปาบูรณ ทำไมตกไปครับ  
      2. นางอรภักด์ิ  เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 4 เรื่อง 
          เรื่องท่ี 1 ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดไปดำเนินการเรื่องลูกระนาดใหตามจุดตาง  ๆ
          เรื่องที่ 2 ขอติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาบาน            
ทุงโหมะ  และหลังไฟฟา เปนหลุมบอเยอะ 
         เรื่องท่ี 3 แจงเรือ่งหลอดไฟฟาเสีย 2 หลอด ในสำนักงานเทศบาลบริเวณออกกำลังกาย 
         เรื ่องที่ 4 พี่นองประชาชนฝากถามมาวาทำไมเทศบาลไมตัดหญาดานหลังเทศบาล              
2 ป มาแลวท่ีไมไดไปตัด  
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       3. นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เสนอ 3 เรื่อง 
          เรื ่องที่ 1 เสนอใหทำกันสาดอาคารจำหนายสินคาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                  
ไมทราบทำไดหรือไม 
         เรื่องท่ี 2 ซอมฝาคูระบายน้ำสายจานเรียว 

       4. นางอำไพ  ศิริแกว เสนอ 2 เรื่อง 
          เรื่องท่ี 1 อยากใหเทศบาลทำปายสิ้นสุดเขตเทศบาล 
          เรื่องท่ี 2 ขอติดตั้งกระจกโคงถนนสายปรีชาทอง จำนวน 1 จุด 

        5. นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอ 4 เรื่อง 
          เรื่องท่ี 1 ชวยตรวจสอบเสียงตามสาย เพราะบางจุดมีการแจงวามีปญหา 
          เรื่องที่  2 เรื่องติดตั้งไฟฟาใตสะพานบริเวณเขานอย อยากใหเพิ่มแสงสวาง เพราะ            
มีหลอดนีออนแคหลอดเดียว 
         เรื่องที่ 3 เรื่องเปลี่ยนถังขยะ และการเก็บคาธรรมเนียมขยะ ไมมีการเก็บมา
หลายเดือนแลว ของเขตท่ี 2  ไมทราบเพราะอะไร 

            เรื่องท่ี 4  เรื่องกระจกโคงบางจุดชำรุด สามารถซอมบำรุงไดหรือไม จะไดลดคาใชจาย 
       6. นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 4 เรื่อง 
           เรื่องที่ 1 ผมขอฝากเรื่องการใชพื้นที่วัดพิศาลในการทำถนน และเรื่องการขออนุญาต
ไปถึงไหนแลวครับ 
           เรื่องท่ี 2 ถนนในชุมชนปรีชาทองมีหลุมบอเยอะ 
           เรื่องท่ี 3 เรื่องลูกระนาดท่ีซ้ือมาไมทราบตรงตามจุดท่ีกำหนดติดตั้งหรือไม 
           เรื่องท่ี 4 ขอฝากเรื่องสมารทซิตี้ จะตองมีแอดมินในระบบเพ่ือตอบในเพจ 
       ปดประชุมเวลา 12.45 น. ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 
เพียงแคนี้ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ  เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไขในสวน            
ท่ีไมถูกตองบาง ขอเชิญครับ 
      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย 1 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 ครับ 

มติท่ีประชุม 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประชุม                                       
เม่ือวันท่ี  27  กันยายน  2565                                                               

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื ่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ                                                     

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 
 
 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  ดวยหลักการและ
เหตุผลดังนี ้
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 หลักการ 

      ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมความคิดเห็นซึ ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผล (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้) 

     เหตุผล 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑             
ขอ 29 “(3) รายงานผลและเสนอผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม   
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป” เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหสภาแหงนี้ทราบ 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด มีขอเสนอแนะ             
บางครับ  ขอเชิญครับ 
     หากไมมีสมาชิกสภาทานใดมีขอเสนอแนะ  ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565                     
ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตอสภาแหงนี้ และสภาฯ ไดรับทราบทุกทานแลว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตต ิครับ 
นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ญัตติรายงานแสดงผล             

การปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดวยหลักการและเหตุผลดังนี ้

หลักการ 
      เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

     เหตุผล 
       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14)                
พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ไดกำหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายท่ีไดแถลงไว  ตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป   

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ใหสภาแหงนี้ทราบ 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด มีขอเสนอแนะบาง
ครับ ขอเชิญครับ 
    หากไมมีสมาชิกสภาทานใดมีขอเสนอแนะ ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดรายงาน
แสดงผลการปฏ ิบ ัต ิ งานประจำป  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาล                
ตำบลรอนพิบูลย ตอสภาแหงนี้และสภาฯ ไดรับทราบทุกทานแลว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื ่องการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล               

ตำบลรอนพิบูลย 
       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตต ิครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตตแิทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ  
เปนคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
      1. ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแตงตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาของเทศบาล  ซ่ึงในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ตามที ่สภาทองถิ ่นเห็นชอบเปนกรรมการ  จำนวน  1  ทาน (หนังส ือจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ดวนท่ีสุด ท่ี นศ 0023.3/ว 1416  ลงวันท่ี  10  มีนาคม  2559  
เรื ่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครอง           
สวนทองถ่ิน) นั้น 

       2. ตามมติเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 
ประจำป พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดมีมติเห็นชอบให นายมนัส  ทองทิพย เปนผูทรงคุณวุฒิ
ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ  
      3. ตามคำสั ่งเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ที ่  1095/2563  ลงวันที ่ 15 ธันวาคม                

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 เหตุผล 
       เนื่องจาก นายมนัส  ทองทิพย  ผูอำนวยการโรงเรียนรอนพิบูลย  ดำรงตำแหนง

ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ ไดเกษียณอายุราชการ เม่ือวันท่ี 30 กันยายน  

2565 และเนื่องจาก นายมนัส  ทองทิพย  มีภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได  

กองการศึกษา  จ ึงขอใหสภาเทศบาลคัดเล ือกผู ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  1 ทาน               

เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตอไป 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

ตอไป 

  
        ตรวจถูกตอง     ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                                      กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 1 ทาน 

      ขอเชิญทานสมาชิกเสนอชื่อ ครับ 

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ กระผมนายจักรฤทธิ ์  ช ุมแกว ขอเสนอ              

ดร.ชูชาติ  พิเภก เปนผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)                

ไมทราบวามีสมาชิกสภาจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไมครับ หากไมมีสมาชิกสภาเสนอ  

ทานอ่ืนอีก สรุปวา ดร.ชูชาต ิ พิเภก เปนผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาของ

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบเลือก ดร.ชูชาติ  ภิเภก เปนผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาของ

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องการเสนอรางระเบียบสภาทองถิ่นวาดวยการดำเนินการของประชาชน                

ในการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตต ิครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตตแิทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องการเสนอรางระเบียบ

สภาทองถิ่นวาดวยการดำเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ

ทองถ่ิน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
             ดวย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดรับหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนที่สุด                 

ที่ นศ 0023.4/ว 5379 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จัดทำรางระเบียบสภาทองถิ่นวาดวยการดำเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอ

ขอบัญญัติทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2565 

มาตรา 9 ซึ่งกำหนดใหผู มีสิทธิเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นที่ประสงคใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดทำรางขอบัญญัติทองถิ่นหรือเชิญชวนใหรวมเขาชื่อ ใหยื่น           

คำรองตอประธานสภาทองถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาทองถิ่นกำหนด โดยความ

เหน็ชอบของสภาทองถ่ิน   

 เหตุผล 
         เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
พ.ศ. 2565 จึงไดจัดทำรางระเบียบสภาทองถ่ินวาดวยการดำเนินการของประชาชนในการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน ประจำป พ.ศ. 2565 เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาลงมติ
เห็นชอบรางระเบียบฯ ดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามรางระเบียบฯ ท่ีแนบมานี้ 
                                                                                                                                                                                        

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณา        

ใหความเห็นชอบตอไป 

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

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ  
     ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน จังหวัดนครศรีธรรมราชแจงมายังเทศบาลฯ ตามระเบียบ                
ที ่แนบไปใหทุกทาน แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำรางระเบียบทองถ่ิน                  
วาดวยการดำเนินการของประชาชนในการเขาชื ่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาว            
ตามความเปนจริงแลว มีระเบียบกฎหมายที่ตองดำเนินการ แตยังไมไดดำเนินการ           
ปกติเมื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น สวนใหญจะเปนผูบริหารเปนผูเสนอ ทางสภาฯ และ  
ใหอำนาจพี่นองประชาชน ในการเสนอรางเทศบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับพี่นองประชาชน 
ท่ีเปนความเดือดรอน แตตองมีกฎหมายรองรับ คือ กฎหมายแมกอนถึงจะเปนเทศบัญญัติ
กฎหมายลูกได ทางกรมฯ เลยสั่งการใหเทศบาลฯ ดำเนินการ สวนรางเปนตัวอยางที่เขาใหมา
ก็นำมาทำเปนในสวนของสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอใหทานไดดูในรางระเบียบ           
มีท้ังหมด 12 ขอ ขอนำเรียนเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด มีอะไรจะ
เสนอแนะบางครับ หากไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบราง
ระเบียบสภาทองถิ่นวาดวยการดำเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอ ขอบัญญัติ
ทองถ่ิน โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ 10 ทาน ไมเห็นชอบไมมี และงดออกเสียง 
1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
     เมื่อมีมติเห็นชอบรางระเบียบสภาทองถิ่นวาดวยการดำเนินการของประชาชน 
ในการเขาชื่อเสนอ ขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2565 เรียบรอยแลว ลำดับตอไปจะ
ดำเนินการประกาศใชและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติเรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บาง ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ดิฉันขอแจงเรื่องหลอดไฟฟาแสงจันทรเสียท่ีหนาบานโกก่ีคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางอรภักดิ ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                    
จะเสนออีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน มีพี่นองประชาชนฝากแจงเรื ่องหลุมบอมายังคณะผูบริหาร           
ชวยลงสำรวจ และซอมแซมใหดวยครับ 

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

      ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                    
จะเสนออีก ผมขอเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับ คราวประชุมรอบท่ีแลว นายสุนทร ขวัญชัยรัตน 
ไดสอบถามวาทำไมถนนสายบานปาบูรณถึงตกไป ฝากผูบริหารดวยนะครับ 
      ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ ์ เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน วันนี้มีเรื่องท่ีจะเสนอ 2 เรื่อง  
      เรื่องที่ 1 ขอความอนุเคราะหถนนสายปาชมพูหนาสวนปาลมโกฟุก ตลอดสายมา
จนถึงหลังเทศบาล ขณะนี้ถนนเปนคลื่นมาก  
      เรื่องท่ี 2 ขอขาตั้งไมลโครโฟนดวย ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                    
จะเสนอเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ 

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน วันนี้มีเรื่องท่ีจะเสนอ 2 เรื่อง  
      เรื่องท่ี 1 พ่ีนองชุมชนตลาดใหมฝากถามความคืบหนา เรื่องหลังคาโคงท่ีตลาดใหม 
      เรื่องที่ 2 ถนนใตสะพานลอยหนาบาน นายปาน เพชรทอง จนถึงโรงรมขณะนี้ถนน
ชำรุดมากครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน วันนี้มีเรื่องท่ีจะเสนอ 5 เรื่อง 
      เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่เห็นความเดือดรอนของพี่นองประชาชน และ
อำนวยความสะดวกไดลาชา บางปญหาเปนปญหาเรงดวน ผมขอยกตัวอยาง เชน                
การตัดแตงก่ิงไมบริเวณทายตลาดใหมออกนาโพธิ์ ไดเขาไปดำเนินการเม่ือวาน ผมไดเขียน
คำรองตั้งแตวันท่ี 6 ธันวาคม 2565 ครับ 

      เรื่องที่ 2  เรื่องการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณทายตลาดใหมจนถึงบานนาโพธิ์ 
ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ใหความสำคัญ แตยังมีเศษขยะอยูเหมือนเดิมไมไดเก็บ
กวาดหรือทำความสะอาด 
     เรื่องที่ 3 การปรับแตงโคมไฟเพ่ิมแสงสวางใหครอบคลุมทั่วถึง บริเวณหลังตลาดใหม   
ผมไดอธิบายกับคณะผูบริหารไปแลววาตรงจุดไหน แตยังไมมีการดำเนินการ 
     เรื่องที่ 4 ขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดใหความสำคัญกับโครงการติดตั้งรั้วตระแกรง
ของโรงเก็บน้ำ PWA ใหพี่นองประชาชนไดใชในชวงหนาแลง แตตอนนี้ยังไมมีน้ำ            
ฝากคณะผูบริหารดวยครบั  
     เรื ่องที่ 5 ฝากคณะผูบริหารตรวจสอบ เรื ่องเสียงตามสายบางจุด การรับฟงไมชัดเจน 
รวมถึงกลองวงจรปดในเขตเทศบาล ฝากคณะผูบริหารติดตามใหดวย ขอบคุณครับ  

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

      ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด            
จะเสนอเพิ่มเติมอีกบางครับ ผมขอเพิ่มเติม เรื่อง กลองวงจรปดทางตำรวจสอบถามมา 
ทางเทศบาลฯ ไมชัดเจนวากลองใชไดก่ีตัว และใชไมไดก่ีตัว ฝากชวยเช็คใหดวย เพราะ
เม่ือเกิดเหตุแลวกลองเกิดใชงานไมไดก็จะเสียความรูสึก  เสียโอกาส ขอบคุณครับ  
      ขอเชิญ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครบั 

นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมเคยเสนอพนักงานตัดหญาไปแลว ใกล 2 ปแลว ยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเลยครับ ไมทราบวาคณะผูบริหารทำไดหรือไมครับ ชวยชี้แจงใหทราบดวย 
เพราะหญาท้ัง 2 ขาง รกมาก ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                 
จะเสนอเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ         
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน วันนี้มีเรื่องท่ีจะเสนอ 3 เรื่อง 
     เร ื ่องท ี ่  1 ผมได ร ับคำร องมาจากพี ่น องประชาชนบร ิ เวณหล ุมน ้ำท ายเรือ                           
พี่นองประชาชนแจงมาวามีการทิ้งขยะจำนวนมาก ไมใชที่ทิ้งขยะของเทศบาลแตเปนของ
เอกชน ผูที ่อยู อาศัยขางเคียงมีกลิ่นเหม็นรบกวนมาก ชวยลงไปตรวจสอบหนอยครับ               
ถาเขาไปทางอูแสวงคารแครอยูทางซายมือกอนถึงบานครูเทศ และเรื่องหลุมน้ำของ
เทศบาลฯ น้ำจากหลุมขยะจะซึมไปที่หลุมน้ำเริ่มสงกลิ่นบางเล็กนอย พี่นองประชาชน
บอกวาสงกลิ่นมาเปนชวงๆ  ผมขอเนนในเรื ่องการทิ้งขยะมาเปนคันรถ 6 ลอ ซึ่งเปน                 
ท่ีของเอกชนตรงนั้นไมทราบวาเปนท่ีของใคร ผมขอฝากดวยนะครับ 

       เร ื ่องที ่  2 ขอติดตามเร งร ัดโครงการเคร ื ่องกรองน้ำ ปร ีชาทอง - นาลึก และ                            
ชุมชนวัดเทพนมเชือด วาดำเนินการไปถึงไหนแลว ของชุมชนวัดเทพนมเชือดจะมีการทำ
โรงเรือนไมทราบวาทำสัญญาการแลวหรือยัง ตามแผนดำเนินงานคาดวาจะไดดำเนินการ
เมื่อไหร ถาโครงการนี้เสร็จทานประธานสภามีนโยบายวาจะไปชวยในการดำเนินงานทำเปน
ธุรกิจ มุงเนนการลดคาใชจาย อยากใหพี่นองประชาชนไดทำธุรกิจไดดวย ทานประธานสภา           
ก็ไดพูดคุยกับพ่ีนองประชาชน ท้ัง 2 ชุมชน แลวครับ 

       เรื ่องที่ 3  ผมมีคำถามจะถามคณะผูบริหารวาบริการสาธารณะมีความหมายอยางไร             
ทานตีความหมายวาอยางไร ในเมื ่อทีมสภาเคยขอรองเมื ่อพี ่น องประชาชนมีงานศพ                         
เขามีความทุกขส ิ ่งแรกเขานึกถึงเทศบาลฯ เขาก็ต องร องขอมาครับ เช น ว ันอังคารท่ี                             
2 ธันวาคม  2565 หางโกเปดเปนงานบริการสาธารณะหรือไม ผมขอใบคำรองขอใชน้ำ               
ของหางโก  ในวันอังคารที่  2 ธันวาคม 2565  ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากกองคลังไดคิดเงิน
จากเขาไหม เพราะเปนการบริการเอกชน เทศบาลฯ สามารถคิดเงินไดครับ เปนรายได                
ของเทศบาลฯ  พ่ีนองประชาชนขอรถไปปรับพื ้นที ่ก็ไมได หรือวาไมไดเฉพาะฝ งเรา               
ก็ไมแนใจเหมือนกัน  

  
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 รบกวนผูอำนวยการกองคลัง หรือปลัดเทศบาล ตอบใหหนอยวาคิดเงินไดหรือไม หรือเปนการ
บริการสาธารณะ แตถาไมคิดเงินถือวาใชอำนาจโดยมิชอบไปบริการใหกับเอกชนครับ             
ผมอึดอัดใจเม่ือไดฟงจากพ่ีนองประชาชนสวนใหญจะเปนงานศพท่ีไมไดลงไปชวย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน วันนี้มีเรื่องท่ีจะเสนอ  2   เรื่อง 
      เรื ่องที ่  1 เมื ่อวันที ่ 6 ธันวาคม 2565 บริเวณสามแยกบานนายเพียรไปออก              
นาโพธิ์หนองคูขัน ซ่ึงมีตนหูกวางตนใหญมาก ผมและในทีมสภาไดลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบวา
เกิดปญหาจริงหรือไม ขณะนี้เกิดปญหาจริง ๆ กิ่งไมจะถึงพื้นแลว ฝากคณะผูบริหาร
ดำเนินการดวย ผมมองวารถกระเชาไมวาง ตอนนี้ผานไป 20 วันแลว ผมคิดวานาจะวาง
สัก 1 วัน นะครับ การตกแตงก่ิงไมในซอยอันดาฟารมเห็ดดวยครับ ยังไมมีการดำเนินงาน 
ผมไดไปพูดคุยกับพ่ีนองประชาชนแลว เขาตองการแคเจาหนาท่ีเขาไปอำนวยความสะดวก
ใหเขาแคนั้นเองครับ  
    เรื่องที่ 2 ฝากเรื่องการลางตลาดสดเทศบาลฯ พี่นองประชาชนแจงมาวาเมื่อลางเสร็จ
จะมีน้ำขังบริเวณแมคาขายปลาและของสด ชวยดำเนินการใหพ้ืนท่ีตรงนั้นแหงดวยขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด              
จะเสนอเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานที่ไดเสนอแนะมา ผมเคยคุยในท่ี
ประชุมแหงนี้แลว พูดทุกครั้ง ทานไดรับเกียรติจากพี่นองประชาชนไดรับเลือก ไดเปนหู
เปนตาใหพ่ีนองประชาชน ผมในนามคณะผูบริหารขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ใหคำแนะนำ
ในการบริหารกิจการของเทศบาลฯ ผมขอตอบไปแตละขอนะครับ 
      เรื่องที่ 1 เรื่องหลุมบอผมไดมอบใหทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ดูแลโครงสราง
พ้ืนฐาน ดูแลถนน คู คลอง ทีมงานกองชางพรอมท่ีจะดำเนินการ  
      เรื่องที่ 2 การดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม การศึกษาคุณภาพชีวิต มอบหมายให
ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิร ัตน ใหด ูแล ผมขอเร ียนใหทราบวา กองสาธารณสุข                       
และสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายให นางจารีวัฒน  กุลเจริญ ตำแหนง ปลัดเทศบาลฯ เปนผูดูแล  

      เรื่องที่ 3 เรื่องการถมหลุมบอในเขตเทศบาลฯ ก็ไดดำเนินการอยูเรื่อย ๆ ผมขอแจงวา                           
หินคลุกที่จัดซื้อเองเปนบางสวน หินคลุกและรถอัดแอลฟลทติกไดรับความอนุเคราะหจาก             
หมวดการทางรอนพิบูลย งบประมาณ 2 – 3 แสนบาท ที ่ไดร ับความอนุเคราะหมา                      
เรื่องหลุมบอก็ไดดำเนินการอยูตลอด วันนี้ไดรับแจงมาจากผูอำนวยการกองชางวารถ 6 ลอ
เครื่องพังเพราะใชงานมาก ออกหนางานทุกวัน       

 เรื่องที่ 4 เรื่องไฟฟาหนาบานโกกี่ ผมไดมอบหมายใหชางลงไปดำเนินการใหแลวครับ พรอม
ดวยโคมไฟสีแดง  

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       เรื่องที่ 5 บานปาบูรณ เนื่องจากงบประมาณไมพอ ขอเปนปลายปนี้จะดูแลให แตวาได
นำหินไปลงใหแลวไมต่ำกวา 10 คันรถแลวครับ   

       เรื่องที่ 6 ถนนสายหลังสวนปาลมโกฟุก ก็ไดดำเนินการซอมแซมตลอด ขอเรียนวาชวงนี้
ฝนตกหนักถนนมีรถบรรทุกวิ่งอยูบอย สวนสายเขานอย หินลับ โซน 3 แยกเขานอยรถบรรทุก
วิ่งเยอะ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ไมต่ำกวา 20 คันรถ และ นางอรภักดิ์            
เจนวิชชุเมธ ไดขอขาตั้งไมล ผมฝากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่องสถานท่ีดวยครับ 

       เรื่องท่ี 7 การตัดแตงก่ิงไม ตนไม เจาหนาท่ีออกไปปฏิบัติงานทุกวันตามคำรองตามลำดับ
กอนหลังครับ 
     เรื่องที่ 8 การขุดลอกคูที่ตลาดใหม ผมใหผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม             
ไดพูดคุยกับผูปฏิบัติ ถาขุดลอดคูเสร็จแลวใหนำขยะไปท้ิงใหเรียบรอยดวย 
     เร ื ่องที ่ 9  การติดตั ้งโคมไฟที ่ตลาดใหม ก็ได ไปทำอยู ตลอด ตามที ่นายพงศกร                          
พงษเกษมพรกุล เสนอมา 

       เรื่องที่ 10  การติดตั้งรั้ว PWA ผมขอแจงวาน้ำตรงนั้นเปนของการประปาสวนภูมิภาค 
ไมไดใชบริการใหกับพ่ีนองประชาชน จะใชในชวงภัยแลง  
      เรื ่องที ่ 11 เรื ่องเสียงตามสาย ผมไดปรึกษาพูดคุยกับนายทักษิณ สุทธิเจริญ แลว           
และขอเรียนใหสมาชิกสภาไดรับทราบ ทุกวันจันทร ผมไดเชิญผูอำนวยการกอง/ฝายเขารวม
ประชุมเรื่องปญหาตาง  ๆท่ีตองแกไขใหกับพ่ีนองประชาชน 

       เรื่องที่ 12 เรื่องกลองวงจรปดที่เสียไดใหชางลงไปตรวจสอบ ซึ่งรับความอนุเคราะหจาก 
นางกนกพร  เดชเดโช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมาติดตั้งทั่วเขต
เทศบาล จำนวน 40 จุด 50 ชอง ในจุดที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งผมไดทำขอตกลง กับ สถานี
ตำรวจภูธรรอนพิบูลย เรียบรอยแลวครับ 

       เรื่องที่ 13  เรื่องตัดหญา ผมขอแจงใหทราบวาชวงนี้ฝนตกหนัก ตัดหญาไป 1 สัปดาห 
หญาข้ึนเร็วกวาปกติ ขอชี้แจงใหรับทราบครับ  
      เรื่องท่ี 14 เรื่องกันสาดท่ี นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ไดเสนอตองนำเขาสภากอนยังไมได
อยูในเทศบัญญัติ  
     เรื่องที่ 15  เรื่องขยะท่ี นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ไดนำเสนอมาวาสงกลิ่นเหม็น พอลงไป
ตรวจสอบไมมีกลิ่นเลยครับ  
     เรื ่องที่ 16 เรื ่องเครื่องกรองน้ำก็ไดดำเนินการหาผูรับจางอยูใชไหมครับ ขออนุญาตให
ผูอำนวยการกองคลังชี้แจงหนอยครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเพิ่มเติม          
อีกบางครับ 
      ขอเชิญ นางสาวโสภา  จนัทรแกว ครับ 

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

    เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน เรื ่องเครื่องกรองน้ำกำลังสืบราคาทองตลาดอยูคะ จะตองทำ
โรงเรือนสำหรับการติดตั้งกอน เม่ือโรงเรือนเสร็จจะไดติดตั้งได ขอบคุณคะ  

  
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                              กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางสาวโสภา  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ ทานนายกฯ ดำเนินการตอ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

      เรื่องท่ี 17 เรื่องหินคลุกท่ีใชในงานศพ ถาเปนท่ีสาธารณะหรือสวนรวมสิ่งไหนท่ีไมขัดตอ
ระเบียบ ถาทำไดผมทำทันที แตงานศพเปนงานสวนตัวไมใชงานสวนรวม ถาเปนถนน
สาธารณะประโยชน ถาไมขัดตอระเบียบผมก็ทำให    

       เรื ่องที่ 18 เรื ่องที่เอกชนหางโกมาขอความอนุเคราะหใชน้ำ ผมขอชี้แจงใหทราบวา                 
ผมระมัดระวังที่สุดเลยเรื่องการผิดระเบียบ ไดคุยกับฝายเจาหนาที่ปองกันฯ แลว ใหเขามา
เขียนคำรอง แลวมาชำระเงินใหกับเทศบาลฯ มีใบเสร็จถูกตอง ผมไดให นายประสิทธิ์  วัดศร ี
ประสานกับรองชอบ ซึ ่งเขามีรถน้ำใหบริการกับพี ่นองประชาชนอยู  ใหไปจายเงินกับ           
รองชอบ และรองชอบจะมีรถมาสงน้ำให 

       เรื่องท่ี 19  เรื่องตนหูกวางบานนายเพียร จะลงพ้ืนท่ีดำเนินการใหนะครับ  
      เรื่องท่ี 20 เรื่องฟารมเห็ดก็จะลงไปดำเนินการใหขอบคุณครับ        

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมพูดประเด็นกรณีมีงานศพ ไมไดพูดถึงหินคลุกเลยครับ 
สวนมากเขาจะขอเครื่องจักร รถ JCB วันนั้นผมประสานมาตั้งแตเชาขอรถ JCB ไปชวยเขา 
ที ่ผมประสบดวยตนเอง และมีเพื ่อนสมาชิกทานอื ่นก็ประสบอยางนั ้นเมื ่อมีงานศพ                
พี่นองประชาชนมาเองก็เจอหลายครั้งแลว ผมขอสำเนาเอกสารเลยครับ และอีกเรื่องหนึ่ง  
ในความหมายของ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เรื่องการตัดหญาไมใชเรื่องของรอบ เขาพูดถึง
ระบบที่ตองจัดใหม ใหแยกมาตัดหญาแบบเต็มเวลาเพื่อใหทันรอบ ไมใชพูดถึงรอบที่ไมทัน 
ถายังคิดอยูอยางนั้นก็ไมทันอยูตลอด ตองคิดใหมทำใหมแลวครับ ผมเคยเสนอไปรอบหนึ่ง
แลววาจะจางชุมชนใหเขาดูแลไปเลย เขาก็มีรายไดของเขา เราสามารถตรวจรับได               
ใหชุมชนตัดเปนตารางเมตร ชุมชนใครชุมชนมันเขาก็มีรายได และอีกเรื่องหนึ่งผมนั่งฟงก็งง
วาทานนายกบอกวาหลังคาโคงอยูในเทศบัญญัติแลว ผมจำไดวาไมมีขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมขอพูดถึงโรงเก็บน้ำ PWA ตามที่ทานนายกฯ ไดกลาวถึง          
ผมบอกวาขอใหเติมน้ำ ไมไดใหเติมน้ำเพ่ือใหแมคาใช ผมเขาใจท่ีทานนายกฯ พูดถึงนะครับ 
แตผมไมไดใหทานนายกฯ ไปเติมใหคนในตลาดใช ขอใหทานนายกฯ เขาใจตรงกับผม           
ขอบคุณครับ  

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

      ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               
จะเสนอเพิ่มเติมอีกบางครับ  ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ วิธีการทำงานของเทศบาล 
บางครั้งมีระเบียบท่ีบังคับอยู ผมอยากใหคณะผูบริหารปรับวิธีการคิด      ชวงหนาฝน
เจอปญหาทุกป ไมใชเพิ่งเจอปนี้ที่น้ำเยอะ วิธีทำงานผมไมอยากใหใชวิธีแบบเดิมๆ 
ทราบปญหาที่เกิดขึ้นในหลายปที่ผานมา กอนถึงหนาฝนตองตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
จัดซื ้อแอสฟลท จุดไหนที่มีปญหาไดแกไขปญหาไดทัน อำนาจอยู ที ่ทาน ใหทำ
งบประมาณเสนอทางสภาเทศบาลฯ มาไดเลยครับ ถามีการวางแผนสามารถแกไข 

 ปญหาได  และเรื่องตัดหญาก็เหมือนกัน หนาฝนตนไมก็ขึ้นเร็วก็ตองมาปรับวิธีการ
ทำงาน สวนเรื่องของถังน้ำท่ีตั้งอยูวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน 

 ในวันนี้เราสามารถเขาไปจัดการไดในระดับหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับพี่นอง
ประชาชน ผลดีไดกับคณะผูบริหาร ดีกวาตั้งอยูเปลา ๆ ขอฝากไวดวยครับ  
      ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ  

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

      เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเก ียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมขอพูดเพิ่มเติมตอจาก นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ผมเห็นดวย
ครับเรื่องกลิ่นเหม็น ตอนนี้ไมมีกลิ่นพอถึงหนาแลงอยูไมไดเลยครับ  เมื่อกอนเปนหลุม           
เรือขุด ตอนหลังพอมีหลุมขยะใชระบบแบบฝงกลบ ปญหาเพราะวาขยะเปยกปะปนกัน 
วันนี้ที่ทานประธานสภาแจงเรื่องโครงการถังขยะเปยก ซึ่งเปนโครงการที่ดีมากเลยครับ                     
พอมีขยะเปยกปะปนไปก็ฝงกลบ แตน้ำท่ีสกปรกท่ีอยูดานลางในดิน เทศบาลฯ มีหนาท่ีอยู
แลวแตวาจะทำไดหรือไมไดมันซึมมาจากดานลาง ถาทำไดตองนาจะตอนท่ีเขาปรับปรุงเปน
แลนดมารค อีก 2 – 3 เดือนขางหนา สวนเรื่องตัดหญาทำไมถึงตองเปนรอบก็ตองไปดูท่ี
กองสาธารณสุขฯ เขามีแผนการทำงานอยูแลว แตเนื่องจากงานเยอะเลย ตองปรึกษากันใน
กองสาธารณสุขฯ กอนวาทำไดหรือไมในการจัดทำระบบใหม บางอยางตองดูกอนวาทำได
หรือไมถาทำไดทำใหอยูแลวครับ และในเรื่องของคำรองวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ผมเปน
คนเกษียนไป แตจะตองลงสำรวจกอน สั ่งการไปเลยไมไดครับ เดี ๋ยวจะดำเนินการให
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

      เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเก ียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ขอขอบคุณทานประธานสภา และสมาชิกทุกทาน ครบ 2 ปแลว            
ท่ีไดทำงานรวมกัน ชวยกันแกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน ทำไดบาง ไมไดบาง ก็แกไขกันไป 
ผมขอชี้แจงเรื่องกลองวงจรปด กลองวงจรปดท่ีเสียอีกคาซอมแพงมาก ขณะนี้ไดจัดซ้ือจัดจาง           
ใช ระบบ e - bidding อาจจะได ของที ่ ไม ม ีค ุณภาพเทาท ี ่ควร ผมได ร ับรายงานจาก                          
นายประสิทธิ์  วัดศรี ที่ซอมก็ไดซอมไปแลว แตเสียที่อุปกรณอื่นอีก กำลังใหชางดำเนินการ
ตรวจสอบใหม 

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                              กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 อีกวาเสียตรงจุดไหน และเรื ่องน้ำประปาที ่ตลาดใหม ผมไดพูดคุยกับ จ.ส.อ.วันเฉลิม                     

ไชยรักษา  พ่ีนองประชาชนไปเปดกอกแลวชำรุดตองไปเปลี่ยนกอกใหม แลวไปเติมน้ำใหครับ 
ทุกสิ่งทุกอยางที่สมาชิกสภาเสนอมา ทางคณะผูบริหารจะรับไปพิจารณาและดำเนินการให                   
สวนเรื่องแผนที่จัดซอมถนนในเขตเทศบาล ผมก็มีแผนอยูแลว หลังจากฝนแลงแลวผมไดให
กองชางลงพื้นที่ซอมทุกวันครับ หลุมบอเยอะมาก ถนนในเขตชำรุดเกือบทุกสายเสื่อมสภาพ
ตามกาลเวลา แตคณะผูบริหารก็พยายามที่จะแกไขปญหาใหพี่นองประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ 

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมไดรับเรื่องมาจากพี่นองประชาชน ฝากขอบคุณคณะผูบริหาร
และพนักงานเทศบาลทุกทาน ท่ีไดจัดงานประเพณีลอยกระทงไดดีมาก ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นายจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ขออนุญาตเพิ่มเติมโครงการท่ีทานสมาชิกไดนำเสนอมาขอ
เพิ่มเติมในบางสวน รายการหลังคาโคงของตลาดใหม ทางทานนายกฯ ไดไปเปดโครงการ             
ของตลาดใหมคะ พ่ีนองประชาชนซักถามมา ไดรับปากวารอเงินเหลือจายปลายป เนื่องจาก
ในแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 1,200,000.- บาท ถามีเงินเหลือจายจะไดโอนเงินตอเติมให  
       ในสวนที่ปลัดฯ รับผิดชอบในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เรื่องของตัดหญา 
ตองปรับใหม ตองเพิ่มแผน จะตองวางแผนกัน ขณะนี้ใชคนงานกวาดขยะกับเก็บขยะมา
ชวยงานอยูในชวงบาย เดี๋ยวจะไปพิจารณากันดูในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
งานตัดแตงก่ิงไม ตัดแตงตนไม และตัดหญา ตอไปจะมีทีมงานกองชาง และกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมรวมดวย และเรื่องท่ีหลุมน้ำท่ีสงกลิ่นเหม็น ปลัดฯ ก็จะใหเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบหาที่มาทำไมมีกลิ่น สวนหลุมขยะฝงกลบแตวาอาจจะไมถูกสุขาภิบาล เนื่องจาก
ไมมีระบบระบายน้ำ และเรื่องเครื่องกรองน้ำผูอำนวยการกองคลังไดนำเรียนไปแลว ขณะนี้
อยูในระหวางจัดทำโรงเรือนสรางอาคารเก็บน้ำดื่มของชุมชนวัดเทพนมเชือด อยูระหวาง
กำหนด TOR และราคากลางแลว เรื ่องถนนที่ตกไปทานนายกฯ ก็ไดนำเรียนแลววา
งบประมาณไมเพียงพอ ขอบคุณคะ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน เรื่องของการเลี้ยงสุนัขของบานปาเตือน ไมทราบวาลงไปติดตาม
ผลเปนอยางไร ขอรายละเอียดดวยขอบคุณครับ  

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

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ปลัดฯ ก็ไดไปติดตามบานปาเตือนอยูเรื ่อย ๆ เจาของสุนัข
โทรศัพทมาหาปลัดฯ ครั้งหนึ่ง ก็ไดแนะนำไปวาใหนำสุนัขไปฝากเลี้ยง แตทางเจาของไม
ยินดีท่ีจะนำไป ถาแบบนั้นปลัดฯ ก็บอกไปวาใหนำมาไวท่ีบานคุณท่ีอยูอาศัยไมใชบานเชา  

 และเขาไดไปปรึกษาทางปศุสัตวอำเภอ เขาไดแนะนำในเรื ่องของยาใหสุนัขสงบ ปลัดฯ               
ก็ไดไปหาพ่ีเตือนอีกรอบหนึ่ง เขาบอกวาก็ยังมีเสียงดังอยูคะ ก็รายงานใหทราบ ขอบคุณคะ 

     ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บาง ขอเชิญครับ 
    หากไมมี สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ 
ทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษานายกฯ  ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิ
ทุกทาน พนักงาน เจาหนาท่ี และประชาชน ท่ีรับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไว
เพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 

ปดการประชุม เวลา 11.50น.  
  
 (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) 
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