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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหินตก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป พ.ศ. 2559 

วันอังคาร  ท่ี 15  มีนาคม  2559  เวลา   10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหินตก 

 
 

     ผูมาประชุม 
1. นางณิชกานต  กลับใจ   รองประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก  
2. นายวิชัย  โมกขจันทร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก 
3. นางรวมรัตน  ทองคํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก  
4. นายสุรศักดิ์  จันทรปาน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก  
5. นายสุรัตน  ปลอดเอียด   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก  
6. นายศรุต  ทิพยมงคล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก  
7.  นายณัฐธนัน  มีแกว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก   
8.  นายสุขสันต  สุขสวัสดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก  
9.  นายสุภาพ  บัวพูน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก  
10.  นายสมศักดิ์  กิตติอุดมพร  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหินตก  

      
      ผูไมมาประชุม 

 -ไมมี- 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายมาโนช  สวัสดีนฤมล   นายกเทศมนตรีตําบลหินตก  
2. นายสุชาติ  รัตนโชต ิ   รองนายกเทศมนตรีตําบลหินตก 
3. นางนฤมล  รักกมล   รองนายกเทศมนตรีตําบลหินตก  
4. นางอมรัตน  เจตนุรักษ   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลหินตก  
5.  นางสาวจิราภรณ  ศรีสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลหินตก   
6.  นางนิชธาวัลย  จันทรแกว  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
7.  นายจํานงค  แกวไทย   ผูอํานวยการกองการศึกษา 
8.  นางธัญกมล  วาดอักษร   ผูอํานวยการกองคลัง 
9. นายธรรมนูญ  สันตยานนท  ผูอํานวยการกองชาง 
10. นางสาวสายเสนห  วงศเสน  หัวหนาฝายบริหารสาธารณสุข รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
11. จ.อ.กิตติศักดิ์  พลไชย   หัวหนาฝายอํานวยการ / เจาหนาท่ีรักษาความสงบฯ  
12. จ.อ.ธรรมรัตน  หนูนคง   นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ เจาหนาท่ีรักษาความสงบฯ  
13. นางสาวศิริวรรณ  พริกประสงค  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 

/เริ่มประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
 
 

 เม่ือถึงเวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  กิตติอุดมพร  เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจนับสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหินตก   ปรากฏวามาประชุมกันครบองคประชุม  จึงเรียนเชิญ  นางณิชกานต  กลับใจ  รองประธานสภา
เทศบาลตําบลหินตก ปฏิบัติหนาท่ี ประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 
 
 
 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

สวัสดีคะ สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน  ดิฉันนางณิชกานต  กลับใจ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก 
ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลหินตก  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป   พ.ศ. 2559  สมาชิกสภาเทศบาล
เขารวมประชุม เกินก่ึงหนึ่งถือวา ครบองคประชุม  ตอไปดิฉันขอเปดการประชุมสภา
เทศบาลตําบลหินตก  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป พ.ศ. 2559  ประชุมในวัน
อังคาร ท่ี 15 มีนาคม  2559 เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบล
หินตก  ดิฉันขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
 
     - เนื่องจากนายธีระชาติ  สวัสดีนฤมล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก ซ่ึงดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก  ไดลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หินตก เม่ือวันท่ี  1  มีนาคม  2559  ทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
สิ้นสุดลง  สงผลใหตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหินตกวางลง ซ่ึงการประชุม
สภาฯ ในครั้งนี้เพ่ือคัดสรรเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเปนประธานสภาเทศบาล
ตําบลหินตกแทนตําแหนงท่ีวาง และปจจุบันสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตกท่ียังมี
สมาชิกภาพอยู มีจํานวน  9  ทาน คะ  
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหินตก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป พ.ศ. 2559  ประชุมเม่ือวันท่ี  25  มกราคม  2559 
 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  
หินตก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป พ.ศ. 2559  ประชุมเม่ือวันท่ี  25  
มกราคม  2559 วามีถอยคําใดท่ีตองการแกไข  ขอเชิญคะ   ถาไมมีผูใดขอแกไข 
ดิฉันขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหินตก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป พ.ศ. 2559  ขอเชิญลงมติดวยคะ 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 

 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์  กิตติอุดมพร 

เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหินตก สมัยสามัญ       
สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559  ประชุมเม่ือวันท่ี  25  มกราคม  2559 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม 
 
ในระเบียบวาระท่ี 3  ขอ1. พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปน
ประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก  
        ในกรณีตําแหนงประธานสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตาม
ประธานสภา  มาตรา 20ทวิ แหง พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552   ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึน
แทนตําแหนงท่ีวางภายใน 15 วันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง  และในกรณี นาย      
ธีระชาติ  สวัสดีนฤมล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก ไดลาออกตั้งแตวันท่ี 1  
มีนาคม  2559  และเนื่องจากนายธีระชาติ  สวัสดีนฤมล ดํารงตําแหนง
ประธานสภาตําบลหินตกดวย เม่ือสิ้นสุดจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก ทําให
สิ้นสุดจากการดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก ในการนี้อําเภอ    
รอนพิบูลย  จึงใหสภาเทศบาลตําบลหินตกไดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก
ข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงประธานสภาเทศบาล
ตําบลหินตกวางลง 
        ดิฉันในฐานะรองประธานสภาตําบลหินตก ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาเทศบาล
ตําบลหินตก จึงยื่นคํารองขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป พ.ศ.2559 เพ่ือคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหินตกคะ 
        ตอไปขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ อานหนังสือแจงจากอําเภอเก่ียวกับ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก ขอลาออก และประกาศอําเภอรอนพิบูลย เรื่อง
เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหินตก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 
2559  และชี้แจงรายละเอียดการเลือกประธานสภาฯ คะ 
 
เรียนทานประธานสภาฯ กระผมขออนุญาตอานหนังสือจากอําเภอรอนพิบูลย     
ดวนท่ีสุด  ท่ี นศ 0023.25/613  ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 เรื่อง สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหินตก   ดวยอําเภอไดรับแจงจากจังหวัดแจงวา สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหินตก รายนายธีระชาติ สวัสดีนฤมล ไดยื่นหนังสือขอลาออกตอผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประสงคขอลาออกตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2559 เปน
ตนไป จึงถือวาความเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตกของบุคคลดังกลาวสิ้นสุด
ตั้งแตวันท่ี  1 มีนาคม 2559   จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา นายธีระชาติ        
สวัสดีนฤมล ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินตก เปนกรณีท่ีดํารง 
 
 

/ตําแหนง... 
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ตําแหนงอยูกอนวันท่ีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 85/2557 ลงวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2557  เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
เปนการชั่วคราว ขอ 10 วรรคสอง กําหนดใหกรณีสมาชิกสภาวางลงใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินประกอบดวยสมาชิกสภาเกาท่ีเหลืออยู โดยไมตองดําเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวาง เทศบาลตําบลหินตกจึงไมตองทําการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงท่ีวาง และเนื่องจากนายธีระชาติ  สวัสดีนฤมล สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หินตก ไดดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก เม่ือสิ้นสุดจากสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหินตก ทําใหสิ้นสุดจากการดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบล
หินตก ในการนี้จึงขอใหสภาเทศบาลตําบลหินตกไดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หินตกข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงประธานสภา
เทศบาลตําบลหินตกวางลง 
        ประกาศอําเภอรอนพิบูลย  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหินตก สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559  ดวยรองประธานสภาเทศบาล
ตําบลหินตก ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก ไดทําคํารองยื่นตอ
นายอําเภอรอนพิบูลย ขอเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 
2559 ตั้งแตวันท่ี 10 – 24 มีนาคม  2559 มีกําหนด 15 วัน กรณีเรงดวน เพ่ือ
คัดเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหินตกแทนตําแหนงท่ีวางและเรื่องอ่ืน ๆ   อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบ
กับคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 2906/2558 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
เรื่อง การมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายอําเภอรอนพิบูลยจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหินตก สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559 มีกําหนดไมเกิน 15 วัน นับแตวันท่ี 10 มีนาคม 
2559 เปนตนไป  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 9 มีนาคม 
2559  ลงชื่อนายยงยุทธ จิตสํารวย นายอําเภอรอนพิบูลย 
     ตอไปกระผมขอเรียนชี้แจงรายละเอียดการเลือกประธานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ 15  เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รอง
ประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภาทองถ่ิน พนจากตําแหนงกอนครบอายุของ
สภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือ
เลขานุการสภาทองถ่ิน แลวแตกรณีแทนตําแหนงท่ีวาง ดังนี้ 
        (1) กรณีประธานสภาทองถ่ิน หรือรองประธานสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ิน
เลือกประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง  
“ใหประธานท่ีประชุมในคราวประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 
และเปนผูดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รายงานผลการเลือกประธานสภา
ทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก และใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล แตงตั้ง 

/ประธานสภา... 
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นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมศักดิ์  กิตติอุดมพร 

เลขานุการสภาฯ 
 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายณัฐธนัน  มีแกว 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

ประธานสภาทองถ่ินภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานผลการเลือกประธานสภา
ทองถ่ิน” 
        และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ 8  วิธีเลือก
ประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน การ
เสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวนและให
สมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศ
คะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินผูไดคะแนน สูงสุดเปนผูไดรับเลือกถามีผูไดคะแนน
สูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผล
การเลือกใหมปรากฏวา ยังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูได
คะแนนสูงสุดเทากัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ 14 ใน
การเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน 
ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น
ไดรับเลือกครับ เชิญทานประธานสภาฯ ใหสมาชิกสภาเสนอชื่อครับ 
 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาท่ีอยูในหองประชุมดวยคะ 

 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาในหองประชุม  จํานวน 9 ทาน ครับ 

 

ขณะนี้สมาชิกสภาในหองประชุม มีจํานวน 9 ทาน และขอใหสมาชิกทุกทานปฏิบัติ

ตามขอบังคับการประชุม ขอ 63  ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอชื่อคะ  เชิญ           

คุณณัฐธนัน  มีแกว คะ 

เรียนทานประธานสภา  กระผมนายณัฐธนัน  มีแกว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  
คุณสุรศักดิ์  จันทรปาน เปนประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก ครับ 

 
ขอผูรับรอง ดวยคะ 
 
 

/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม 
 
 
 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

นายสมศักดิ์  กิตติอุดมพร 

เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

 

 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายสมศักดิ์  กิตติอุดมพร 

เลขานุการสภาฯ 

 
 
 
 
 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

 

 
 
มีผูรับรอง จํานวน 2 ทาน คือ 
1. นายศรุต  ทิพยมงคล 
2. นายสุขสันต  สุขสวัสดิ ์
 
มีผูรับรองถูกตองคะ สมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม ขอเชิญคะ  
เม่ือไมมีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม ตามขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน ขอ 14 
ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
และถือวานายสุรศักดิ์  จันทรปาน ไดรับเลือกเปนประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก 
ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้ันตอนตอไปครับ 
 

เรียนทานประธานสภา  กระผมขอเรียนชี้แจงวา หลังจากท่ีมีการเลือกประธานสภา

เรียบรอยแลว ใหประธานท่ีประชุมในคราวประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีการเลือก

ประธานสภาทองถ่ิน และเปนผูดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รายงานผลการ

เลือกประธานสภาทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัด ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก และ

ผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งประธานสภาทองถ่ินภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับ

รายงานผลการเลือกประธานสภาทองถ่ิน ครับ 

 

ในระเบียบวาระท่ี 3  ขอ 2. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา 
 
เชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน    
การประชุมใหสมาชิกไดรับทราบคะ  
 
ตามขอบังคับการประชุมสภาฯ  สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน และ
สามารถเลือกไดทุกป วิธีการคัดเลือก โดยมีผูเสนอ 1 คน  ผูรับรอง จํานวน 2 คน 
และคัดเลือกใหไดครบ ตามจํานวน  ซ่ึงเม่ือไดคณะกรรมการชุดใหมแลว
คณะกรรมการชุดเกาจะพนจากการปฏิบัติหนาท่ีครับ  และขอเชิญประธานสภา
ปรึกษาหารือวาจะกําหนดใหมีจํานวนก่ีคนครับ 
 
ในระเบียบวาระท่ี 3  ขอ 2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงใหไดรับทราบวาคณะกรรมการฯ  มีได
ไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน ดิฉันขอปรึกษาหารือกับทานสมาชิกวา
คณะกรรมการสภาในชุดนี้จะมีสักก่ีคน ขอเชิญเสนอคะ  
 

/นายณัฐธนัน... 
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นายณัฐธนัน  มีแกว 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 
 

นายณัฐธนัน  มีแกว 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

ท่ีประชุม 

 

 
 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นางรวมรัตน  ทองคํา 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

ท่ีประชุม 

 

 

 

 

เรียนทานประธานสภา  กระผมนายณัฐธนัน  มีแกว  สมาชิกสภาเทศบาล กระผม   
ขอเสนอใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท้ังหมด  3 คน ครับ 

 
สมาชิกทานอ่ืนมีความคิดเห็นเปนอยางไรบางคะ ถาไมมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
เปนอันวาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา มีจํานวน 3 ทาน ตามท่ี      
คุณณัฐธนัน มีแกว เสนอ    
 
ตอไปขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 
ทาน เชิญคะ  เชิญคุณณัฐธัน  มีแกว คะ   
 
เรียนทานประธานสภา  กระผมนายณัฐธนัน มีแกว สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ     
คุณรวมรัตน  ทองคํา  เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 1 ครับ 
 
ขอผูรับรอง ดวยคะ 
 
 
 
มีผูรับรอง จํานวน  2 ทาน คือ  
1. นายสุภาพ  บัวพูน 
2. นายศรุต  ทิพยมงคล 
 
มีผูรับรองถูกตอง สมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม เชิญคะ  เม่ือไมมีการ
เสนอชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม ใหถือวาคุณรวมรัตน  ทองคํา ไดรับเลือกเปนกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 1   ตอไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนท่ี 2 เชิญคะ เชิญคุณรวมรัตน  ทองคํา 
 
เรียนทานประธานสภา ดิฉัน นางรวมรัตน  ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ  
คุณศรุต  ทิพยมงคล เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 คะ 

 
ขอผูรับรองดวยครับ 
 
 

 
มีผูรับรอง 2 ทาน คือ 
1.  นายณัฐธนัน  มีแกว 
2.  นายวิชัย  โมกขจันทร 

/นางณิชกานต... 
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นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายศรุต  ทิพยมงคล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

ท่ีประชุม 

 

 
 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายมาโนช  สวัสดีนฤมล 
นายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

 

 
มีผูรับรองถูกตอง สมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม เชิญคะ เม่ือไมมีการ
เสนอชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม ใหถือวาคุณศรุต  ทิพยมงคล ไดรับเลือกเปนกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2  ตอไปขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนท่ี 3  เชิญคะ เชิญคุณศรุต  ทิพยมงคล  
 
เรียนทานประธานสภา กระผมนายศรุต  ทิพยมงคล  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ   
คุณสุขสันต  สุขสวัสดิ์ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 ครับ 
 
 

ขอผูรับรองดวยคะ 
 
 

 
มีผูรับรอง 2 ทาน คือ 
1.  นายณัฐธนัน  มีแกว 
2.  นายสุภาพ  บัวพูน 
 
มีผูรับรองถูกตอง  สมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม เชิญคะ เม่ือไมมีการ
เสนอชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม  ใหถือวาคุณสุขสันต  สุขสวัสดิ์  ไดรับเลือกเปนกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3  เปนอันวาการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 ทาน ปรากฏวา   
คุณรวมรัตน  ทองคํา , คุณศรุต  ทิพยมงคล และคุณสุขสันต  สุขสวัสดิ์  ไดรับ
คัดเลือกเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคะ  และคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมชุดเดิมพนจากการปฏิบัติหนาท่ีคะ  
 
เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ สมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอในท่ีประชุม เชิญคะ ทาน
นายกเทศมนตรีมีอะไรจะกลาวในท่ีประชุม เชิญคะ 
 
 
ขออนุญาตทานประธานสภา  เม่ือทานสมาชิกไมเสนออะไร กระผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีและคณะผูบริหาร ขอแสดงความยินดีกับทานสุรศักดิ์  จันทรปาน  
ท่ีไดรับความไววางใจจากเพ่ือนสมาชิกใหทําหนาท่ีประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก 
และหวังเปนอยางยิ่งวาในการดํารงตําแหนงประธานสภาฯ  ทานจะมีการศึกษา
เก่ียวกับเรื่องระเบียบ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องกิจการสภาฯ เพ่ือทานไดปฏิบัติหนาท่ี 
 

/ในสภาฯ... 
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ในสภาฯ เปนไปอยางราบรื่น ลุลวงตามภารกิจครับ กระผมมีความม่ันใจวาการท่ี
ทานไดรับตําแหนงประธานสภาในวันนี้เพราะเพ่ือนสมาชิกมีความม่ันใจในตัวทาน 
วาทานเปนคนท่ีมีความเหมาะสม มีความรูความสามารถ  ฉะนั้นผมคิดวาเพ่ือเปน
เกียรติแกสภาฯ ของเรา ท้ังทานประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ควรหา
โอกาสในการศึกษาและรวมกันพิจารณาเก่ียวกับบทบัญญัติ ระเบียบตาง ๆ เก่ียวกับ
สภาฯ ถึงแมวาสภาเทศบาลตําบลหินตกของเราไมคอยมีปญหา แตในองคกรสภาฯ 
อาจจะมีปญหาได ถาทานประธานสภาฯ ไมมีความรูอาจจะมีปญหาไดครับ ในสวนนี้
ฝากทานประธานสภาเทศบาลตําบลหินตกคนใหม ไดมีโอกาสศึกษาการดําเนินการ
เก่ียวกับงานสภา เพ่ือใหการดําเนินงานสภาเปนไปอยางราบรื่น ไมติดขัด และหาก
วันใดทานประธานสภาฯ ติดภารกิจ ทานรองประธานสภาฯ ก็ไดทําหนาท่ีแทนครับ 
ในสวนนี้ขอใหม่ันใจในตนเอง วาสามารถดําเนินการในสวนงานกิจการสภาไดอยาง
เรียบรอย ถูกตองตามกฎระเบียบ และขอแสดงความยินดีกับทานประธานสภาอีก
ครั้งครับ  และกระผมมีเรื่องท่ีจะเรียนใหสมาชิกไดรับทราบ คือ ในวันท่ี 18 มีนาคม 
2559 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก จะมีการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับการประชุมผูปกครองนักเรียน และมีการรับเกียรติบัตรของนักเรียนซ่ึง
เรียกวาโครงการบัณฑิตนอย  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกทานไวเปนการลวงหนา
นะครับ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับลูกหลาน พ่ีนอง ผูปกครอง ท่ีมีความเชื่อม่ัน 
ตั้งใจ อยากใหลูกหลานไดมีโอกาสเขามาใหเทศบาลตําบลหินตกกํากับดูแล ขอเชิญ
ทุกทานเขามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของเทศบาลตําบลหินตกดวยครับ 
สวนเรื่องอ่ืน ๆ ผมคิดวา เพ่ือนสมาชิกนาจะมีโอกาสเสนอแนะ หรือบอกกลาวให
ทางฝายผูบริหารใหไดรับทราบบาง แตวันนี้ไมมีใครเสนออะไรมานะครับ ท้ังท่ีสภาฯ 
เปนสถานท่ีท่ีสมาชิกสภามีโอกาสท่ีจะนําขอมูลขาวสาร นําปญหาความเดือดรอน
ของพ่ีนองประชาชนมาพูดคุย หรือนําสิ่งบกพรองของฝายบริหาร พนักงาน หรือ
ลูกจาง มาเสนอแนะ ผมพูดตลอดวามีอะไรอยากใหนําเขามายังสภาฯ เพ่ือเสนอแนะ
ใหไดรับทราบถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ  ฉะนั้นเม่ือทานเปนตัวแทนของพ่ีนอง
ประชาชน ทานอาสาเขามาทําหนาท่ีตรงนี้ วันท่ีมีการประชุมสภาฯ ทานควรมีเรื่อง
มาเสนอแนะในท่ีประชุมบาง และตองขอขอบคุณทานณัฐธนัน มีแกว ท่ีทานนํา
ขอมูลขาวสารมาพูดคุยในสภาฯ อยูเสมอ ผมอยากเห็นสภาฯ ของเราเปนสภาท่ีมี
เกียรติและมีความสําคัญในการท่ีจะไดรับขอมูล สิ่งดี ๆ ตาง ๆ จากเพ่ือนสมาชิก 
หากไมมี ผมขอเรียนใหทราบถึงความเคลื่อนไหวเก่ียวกับเรื่องความเดือดรอนของพ่ี
นองประชาชน หมูท่ี 6  เก่ียวกับเรื่องรถบรรทุก  หมูท่ี 9 ก็เดือดรอนครับ แตท่ี
เดือดรอนมากท่ีสุด คือ หมูท่ี 6  ซ่ึงผมไดหารือกับทานนายอําเภอในเรื่องนี้ เพราะ
ปญหาท่ีเราประสบอยูในขณะนี้เปนปญหาท่ีพ่ีนองประชาชน หมูท่ี 6 ประสบมาไม
นอยกวา 20 ปแลว แตในขณะนี้หนักมาก และหนักข้ึนเรื่อย ๆ เพราะขณะนี้     
การทําธุรกิจตาง ๆ จะตองมีการถมท่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช การทําเหลานั้นจะอยู
ในพ้ืนท่ีอําเภอรอนพิบูลย และตําบลหินตก เปนสวนใหญ ไมวาเหมืองหิน บอดิน 
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บอทราย สวนใหญจะอยูในตําบลหินตก เทศบาลตําบลหินตกไมมีการประกอบธุรกิจ
เหลานั้นแตผลกระทบจะเกิดกับประชาชนชาวเทศบาลตําบลหินตกเปนสวนใหญ 
ทานนายอําเภอรับปากกับผมวาจะเชิญผูประกอบการบอดิน บอทราย เหมืองหิน 
และทุกองคกรประชุมเพ่ือหาขอสรุปในการแกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน ซ่ึงเปน
ชาวเทศบาลตําบลหินตกเปนสวนใหญ ผมเรียนทานนายอําเภอวา พ่ีนองประชาชน
ตองการพบทานเพ่ือเรียนใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในการรองเรียนดวยวาจา 
เอกสารหลักฐาน ผมก็ทําแนบสงไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพราะผมไมสามารถสั่ง
ตํารวจใหจับผูกระทําความผิดได เชน รถบรรทุกดิน เรามีกฎหมายบังคับ แตไมมี
อํานาจในการจับคุมผูกระทําความผิดเหลานั้นได จึงตองขอความรวมมือในยัง
หนวยงานท่ีมีอํานาจ เชน รถบรรทุกน้ําหนักเกิน เปนอํานาจของขนสงจังหวัด 
รถบรรทุกเกลื่อนกลาด เรี่ยราด ฝุนฟุงกระจาย ไมคลุม สรางความเดือดรอนใหกับ 
พ่ีนองประชาชน ตํารวจมีอํานาจในการจับกุม เปนตน ทานนายอําเภอเรียนวาจะ
เชิญผูประกอบการท้ังหมดมาประชุมกอน ไดขอสรุปอยางไรจะแจงถึงการตกลง
แกปญหาใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ  ผมบอกวาประชาชนตองการจะรองเรียน
ไปยังกองทัพดวย ตองการใหทหารลงพ้ืนท่ี แตผมแจงชาวบานวาควรใหเกียรติทาน
นายอําเภอกอน เพราะทานเพ่ิงมาอยูในพ้ืนท่ีและทานก็ตั้งใจทํางาน พ่ีนองควรให
เกียรติทานและใหโอกาสทานในการแกปญหากอน ถาไมลุลวงคอยวากันอีกครั้งหนึ่ง  
ผมตองการเห็นเพ่ือนสมาชิกมีบทบาทในการกลาวถึงหรือพูดถึงความเดือดรอนของ
พ่ีนองประชาชนบาง หากทานแกปญหาไมได ใหแจงมายังผูบริหารใหแกไขและ ให
ทานพูดอภิปรายในสภาฯ บาง เพ่ือประชาชนจะไดทราบวาทานยังสนใจถึงปญหา
ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน อยากใหทานไดสรางบทบาทในการเปนตัวแทน
ของพ่ีนองประชาชน  ผมใหความม่ันใจกับทานวา ผมพรอมท่ีจะทํางานแกปญหา
ตาง ๆ ท่ีทานประสานมา ถาหากนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีของเทศบาลผมจะ
ประสานตอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ แตถาอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ผมยัง
มีทีมงาน ปลัด พนักงาน ลูกจาง ชวยเหลือในการแกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน 
หรือทองถ่ินครับ  วันนั้นทานศรุต พูดถึงเรื่องสะพานท่ี อบจ. สราง เกิดการชํารุด ขอ
เรียนวาผมไดใหเจาหนาท่ีทางสํานักงานเขาไปตรวจสอบและดําเนินการซอมแซม
แลว และถนนสายตาง ๆ ท่ีเปนหลุมบอ ไดปรับปรุงใหเรียบรอยแลวครับ  หลังจากมี
การรองเรียนผมเขาไปในถนนตลาดสามรอยกลา หมูท่ี 6 ในชวงเย็น ถนนดูสะอาด
ผมสอบถามดับเพลิงวาวันนี้ไปลางถนนสามรอยกลาหรือไม ดับเพลิงแจงวาไมไดไป
ผมคิดวานาจะเปนผูประกอบการไปลางถนน ฉะนั้น ถาท่ีผานมาเขาลางใหเรียบรอย
ปญหาท่ีเกิดกับประชาชนในขณะนี้คงไมเกิดข้ึนครับ และบางครั้งปลอยเปนภาระให
เทศบาลไปฉีดลางทําความสะอาด เม่ือกอนชาวบานเดือดรอน ตองปดประตูบาน 
ขายของก็ไมไดเพราะฝุนเยอะ เรื่องนี้ผมติดตามอยูตลอด และประสานกับชาวบาน
ตลอด และเม่ือชาวบานรองเรียนมา เทศบาลจึงแนบหนังสือสงเรื่องตอไปยังอําเภอ 
เพ่ือใหอําเภอประสานผูเก่ียวของท้ังหมดมาประชุมเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา และ 
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นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

 
 
ขอใหทานสมาชิกพยายามติดตามเรื่องนี้ดวยนะครับ หากชาวบานสอบถามจะได
ตอบชาวบานไดนะครับ ผูประกอบการสวนใหญก็เปนคนในพ้ืนท่ี ถาคนในพ้ืนท่ีเห็น
ใจคนในพ้ืนท่ีดวยกันปญหาจะไมเกิด ผูประกอบการควรดูแล ปองกัน เพ่ือไมให
ปญหาเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนนอยลงครับ  สวนเรื่องการทําถนน มีปญหานิดหนึ่ง คือ 
ผมขอขยายระยะเวลาไฟเขียวทางแยก ไมหลา-ขุนพัง และสามรอยกลา-ปดโวก 
เหตุผลท่ีตองขอขยายเพราะรถติดเยอะทําใหเกิดอันตราย เชน เวลารถบรรทุกสิบลอ
แลนมาไดเพียง 2 คัน ไฟแดงข้ึนมาแลว แขวงฯ อางวาในสายหลักชั่วโมงเรงดวน   
รถติดเยอะ ผมเรียนวาแลวพ้ืนท่ีของผมรถติดเยอะเชนกันและกลัวจะเกิดอันตราย
ดวย เชน รถสิบลอติดหลายคันทําใหมีเสียงดัง โดยเฉพาะไมหลา ชวงท่ีมีตลาดนัด
และตลาดเปดทาย บางครั้งรถติดถึงถนนใหญเกาะกลาง อันตรายมากครับ ตอนนี้ก็
ติดตามเรื่องอยู แขวงการทางรับปากหลายเรื่องในตอนประชุมอําเภอครับ แตไมได
ดําเนินการ และเรื่องนี้ก็รับปากแลววาจะดําเนินการใหก็ยังไมดําเนินการครับ 
ยกตัวอยางเชนเรื่องราดน้ําตอนท่ีทําถนนบอกใหราดน้ําใหเยอะๆ เพราะชาวบาน
เดือดรอน และตอนประชุมอําเภอ แขวงฯ เรียนวาจะแจงผูประกอบการทราบและ
ดําเนินการราดน้ําใหถ่ีข้ึน แตหลังจากนั้นก็มีชาวบานมารองเรียนอีกวาราดน้ํานอย
มากชาวบานเดือดรอน ผมยกตัวอยางในท่ีประชุมวาเรื่องน้ําทวมถนนสามรอยกลา 
ผมเคยรองเรียนทานผูวาฯ วิชมในขณะนั้นดวยวาจาวาผูรับเหมาทําอยางนี้        
ชาวเทศบาลตําบลหินตกเดือดรอน  ก่ีปแลวสามรอยกลาน้ําทวมตลอด จนเทศบาล
ตองเขาไปแกปญหาเอง เพราะสอบถามไปทุกครั้ง แขวงฯ แจงวารองบประมาณ จน
สุดทายเทศบาลตองนําคนงานไปแกปญหาใหชาวบาน โดยการขุดลอกคูระบายน้ํา
ครับ บอกกลาวใหไดรับฟงวาท่ี ผมไปประชุมท่ีอําเภอ ผมไดนําเรื่องท่ีผมไมสามารถ
แกปญหาได เสนอใหผูบังคับบัญชาท่ีสูงข้ึนไปแกไขครับ ผมตองการใหเพ่ือนสมาชิก
ทุกทานไดมีโอกาสแสดงบทบาทบาง ปญหาของเราเยอะมาก เชน ปญหา
สวนสาธารณะสามรอยกลาโดนทําลายทรัพยสิน ขณะนี้ผมรอคําตอบจากทาง       
ผูกํากับการตํารวจอําเภอรอนพิบูลยวาจะยินยอมหรือไมถาเทศบาลจะซอมแซม
อาคารหองน้ําสวนสาธารณะฯ ใหเปนท่ีพักอาศัยของสายตรวจ ครับ  และไฟตาง ๆ 
ท่ีเสียหาย ผมสั่งใหซอมแซมเรียบรอยแลว  ในสวนของสวนสาธารณะพุดหงก็เชนกัน 
ทรัพยสินเสียหายหลายอยาง หองน้ําท่ีเคยเปนแหลงม่ัวสุมผมใหปรับปรุงเปนศาลา 
เพ่ือไมใหเปนมุมอับเกินไป และจะหาสถานท่ีกอสรางหองน้ําใหมใหกับผูมาออก
กําลังกายครับ สาเหตุเกิดจากลูกหลานของพวกเราท่ีขาดจิตสํานึก  ความจริงผม
ตองการฟงจากสมาชิก ใหสมาชิกมีบทบาท วันนี้เราทําอะไรใหชาวบาน ใหเทศบาล
บาง เรียนชี้แจงเก่ียวกับเรื่องบทบาทหนาท่ีของเพ่ือนสมาชิกนะครับ ขอบคุณครับ 
 
สมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอในท่ีประชุมเชิญคะ เชิญคุณสุรศักดิ์  จันทรปานคะ 
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นายสุรศักดิ์  จันทรปาน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายศรุต  ทิพยมงคล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมาโนช  สวัสดีนฤมล 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

 
เรียนทานประธานสภา กระผมนายสุรศักดิ์  จันทรปาน สมาชิกสภาเทศบาล กระผม
ตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ท่ีใหความไววางใจใหผมดํารงตําแหนงประธานสภาฯ
ในครั้งนี้ ผมขอเรียนวาจะศึกษากฎ ระเบียบตาง ๆ และจะทําหนาท่ีประธานสภาฯ
ใหดีท่ีสุดครับ และกระผมขอแจงขาวเก่ียวกับฝายมีชีวิตคลองพุดหง ซ่ึงในวันท่ี 23 
มีนาคม 2559 ทางชุมชนคลองพุดหง  เทศบาลตําบลหินตก รวมกับกองพันทหาร
ปนใหญ  ท่ี 15 จะมารวมกันปรับปรุงฝายมีชีวิตคลองพุดหง โดยจะนําทรายใส
กระสอบและปูบนฝายฯ เพราะหลังจากนี้จะเขาชวงปดเทอม เด็ก ๆ ไดมาพักผอน
เลนน้ํากัน ทานใดวางจากภารกิจขอเชิญรวมกับชาวบานในการพัฒนาฝายมีชีวิต
คลองพุดหงนะครับ ขอบคุณครับ 
 
สมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอในท่ีประชุม เพ่ิมเติม  ขอเชิญค ะ เชิญคุณศรุต         
ทิพยมงคล คะ 
 
 
เรียนทานประธานสภา กระผมนายศรุต  ทิพยมงคล  สมาชิกสภาเทศบาล กระผม
ขอฝากเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
1. การตัดหญา ฝงหมูท่ี 5 สามรอยกลา มีหลายจุดท่ีหญารก โดยเฉพาะสายหวยสัก 
ผานมาบานผูใหญแดง  
2. ฝากกองชาง ใหติดตามเรื่องเครื่องออกกําลังกายท่ีนําไปซอมแซมดวยนะครับ  
3. ฝากทานนายกฯ ผมมองวาการตัดหญาของเราคนงานนอย หากไดรถตัดหญา
แขนออนสักคัน เพ่ือตัดหญาขางทางได จะสะดวก รวดเร็วมากครับ 
4. ฝากทานนายกฯ เรื่องการทําถนนแอสฟลติกสสายชุมชนเมืองใหม ชาวบาน
สอบถามมาวาเม่ือไรจะดําเนินการครับ  
และขอบคุณทุกทานท่ีใหคุณสุรศักดิ์  จันทรปาน เปนประธานสภาเทศบาลตําบล 
หินตก ผมคนหนึ่งท่ีสนับสนุนครับ เพราะทานสุรศักดิ์เปนคนมีความรูความสามารถ
ครับ 
 
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงคะ 
 
 
 
ขออนุญาตทานประธาน กระผมขอตอบขอซักถามของสมาชิก ดังนี้ 
1. เรื่องถนนแอสฟลติกส ขณะนี้ไดดําเนินการจัดจางแลวและรอผูรับเหมาเขาไป
ดําเนินการ เรียนแจงชาวบานใหรับทราบดวยนะครับ 
2. เรื่องรถตัดหญา ผมใหทานปลัดดูคุณลักษณะอยูวาจะซ้ือแบบใดราคาเทาไรครับ 
ทานปลัดชวยอธิบายใหเพ่ือนสมาชิกทราบเก่ียวกับรถตัดหญานี้ดวยครับ 
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นายสมศักดิ์  กิตติอุดมพร 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
นายมาโนช  สวัสดีนฤมล 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุรศักดิ์  จันทรปาน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมาโนช  สวัสดีนฤมล 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

 
 
ขออนุญาตทานประธาน กระผมขอเรียนชี้แจงเก่ียวกับรถตัดหญาเปนรถคันเล็ก 
ขนาดรถไถนาประยุกต ราคาประมาณ 2.6 ลานบาท ถือวางบประมาณสูง  
ขณะนั้นจําเปนตองจัดซ้ือจัดจางรถขยะเพ่ือแกปญหาใหชาวบานกอน  ขณะนี้ไดรถ
ขยะมาเรียบรอยแลว และจะขอหารือทานนายกฯ เพ่ือ ตั้งงบประมาณอีกครั้งครับ 
 
ขณะนี้คนงานของเราจํากัดจริง ๆ บางครั้งงานอาจบกพรอง ขอฝากกองท่ีรับผิดชอบ
ใหดูแลคนงานใหทํางานใหจริงจังและผมยังมีความคิดวาอยากไดรถดูดเศษวัสดุ   
เศษหิน สักคันดวย ผมมีความคิดมา 2 ป แลว วาจะใหทําโครงการขอความ
อนุเคราะหไปยังผูประกอบการเหมืองหิน เพ่ือใหเขาชวยเหลือเราในเรื่องนี้ เพราะ
เราเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบเยอะครับ ขอเรียนใหไดรับทราบครับ 
 
สมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอในท่ีประชุม เพ่ิมเติม  ขอเชิญ คะ  เชิญคุณสุรศักดิ์  
จันทรปานคะ 
 
 
เรียนทานประธานสภา กระผมนายสุรศักดิ์  จันทรปาน สมาชิกสภาเทศบาล ขอ
เรียนเรื่องสวนสาธารณะฝายพุดหง ท่ีทางเทศบาลไดวางมานั่งไวสําหรับพักผอน แต
มีวัยรุนบางสวน ใชกอนหินทุบโตะ ทําใหทรัพยสินเสียหาย ผมคิดวาควรหาวิธีแกไข
และผมขอเสนอใหทางเทศบาลติดตั้งกลองวงจรปดในสวนท่ีสําคัญๆ เพ่ือจะไดทราบ
วาบุคคลใดท่ีเปนผูทําลายทรัพยสินของราชการ ครับ 
 
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีคะ 
 
 
 
เรื่องนี้ผมไดหารือกับทานปลัดเพ่ือหาแนวทางวา ถาหากเรากําหนดเวลาเขาออกจะ
ดีหรือไม ทานปลัดเรียนวาหากกําหนดเวลาเหมือนเปนการจํากัดเวลา เพราะคนออก
กําลังกายเยอะ  ผมหนักใจมากเก่ียวกับปญหาวัยรุนท่ีชอบทําลายทรัพยสินของ
ราชการ และหลังจากปรับปรุงฝายฯ เสร็จ  เราจะดําเนินการเรื่องไฟฟาแสงสวาง 
และหองน้ําใหเรียบรอยกอน สวนเรื่องกลองวงจรปดจะตามมาหลังจากนี้ครับ  
 
สมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอในท่ีประชุม เพ่ิมเติม  ขอเชิญค ะ เชิญคุณศรุต         
ทิพยมงคล คะ 
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นายศรุต  ทิพยมงคล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมาโนช  สวัสดีนฤมล 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายสมศักดิ์  กิตติอุดมพร 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายมาโนช  สวัสดีนฤมล 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายสุภาพ  บัวพูน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

 
 
เรียนทานประธานสภา กระผมนายศรุต  ทิพยมงคล  สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม
ขอสนับสนุนท่ีคุณสุรศักดิ์ จันทรปาน เสนอเก่ียวกับเรื่องกลองวงจรปดครับ และ
กระผมขอเสนอเก่ียวกับการแกปญหาในเรื่องการทําลายทรัพยสินของราชการ โดย
กระผมคิดวาใหประสานฝายปกครอง เชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน เปนตน โดย
ขอความรวมมือผานทานนายอําเภอเพ่ือขอความรวมมือผูใหญบาน หรือวาจะขอ
ความรวมมือไปยังฝายปกครองโดยตรงก็ไดครับ ผมวาหากฝายปกครองเอาใจใส
เรื่องนี้ดวยคิดวาเราอาจปองกันไดครับ 
 
สมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอในท่ีประชุม เพ่ิมเติมอีก ขอเชิญคะ ถาหากไมมีขอเชิญ
ทานนายกเทศมนตรีชี้แจงคะ 
 
 
ตามท่ีทานศรุตเสนอแนะ หากไดรับความชวยเหลือถือเปนสิ่งท่ีดีครับ  และผมมี
แนวคิดวาจะเตรียมการเรื่อง อปพร. โดยทําเปนโครงการให อปพร.มาอยูเวรและ
ออกตรวจเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย ไมทราบวาจะทําไดหรือไมทานปลัด  และ
ระเบียบการเบิกจายของ อปพร. ใหเบิกจายอยางไร 
 
ขออนุญาตทานประธานสภา กระผมขอเรียนวาท่ีดําเนินการมาแลวมีปญหาครับ คือ 
ใหคนทํางานแลวไมสามารถเบิกจายงบประมาณใหเขาได เพราะอปพร. มีหนาท่ีไป
แกไขตอนท่ีเกิดปญหาแลว แตถาเปนการปองกันนั้นไมใชหนาท่ีของ อปพร. และ
ตอนนี้ ทาง สตง. กับกรมฯ มีปญหาขัดแยงกันในเรื่องนี้ครับ   สวนระเบียบการ
เบิกจาย คือ ถาเกิดเหตุข้ึนมา เราจะออกคําสั่งให อปพร. ออกไปชวยชาวบาน แต
ระเบียบจะกําหนดวาตองปฏิบัติงานไมต่ํากวาก่ีชั่วโมง ถึงจะเบิกคาเบี้ยเลี้ยงได และ
สวนของชุดออโตส ซ่ึงคลายกับ อปพร. ถูกเรียกเงินคืนเชนกัน เชนของไมเรียงครับ 
 
รถกูภัยท่ี อบจ. ใหมาก็ไมสามารถดําเนินการอะไรได เพราะไมใชทรัพยสินของ
เทศบาล ขณะนี้จะดําเนินการอะไรก็ตองระมัดระวังครับ และผมขอสอบถามทาน
สุภาพ บัวพูน  ทานไดเขาไปตรวจดูถนนสายวัดถํ้าเขาแดงบางหรือไมครับ  และถนน
ท่ีตอเติมยังมีระยะทางท่ียังไมไดดําเนินการเทาไรครับ 
 
กอนอ่ืนตองขอขอบคุณฝายผูบริหารมากนะครับ ท่ีดําเนินการกอสรางถนนให
ชาวบานครับ ผมไดตรวจดูแลวครับยังขาดไมถึง 200 เมตร ครับ ถาเปนไปไดผม
อยากใหดําเนินการสายบานนาแวว ซ่ึงยังขาดอยูประมาณ 200 เมตรเศษ และถนน
สายนั้นไดมีการทําหนังสืออุทิศไวเรียบรอยแลวครับ 
 

/นางณิชกานต... 
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นางณิชกานต  กลับใจ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

 
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 
 

 
สมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอในท่ีประชุมเพ่ิมเติมอีก ขอเชิญคะ เม่ือไมมีสมาชิกทาน
ใดเสนอ  วันนี้ตองขอแสดงความยินดีกับทานสุรศักดิ์ จันทรปาน ท่ีไดรับเกียรติจาก
เพ่ือนสมาชิกใหดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหินตกคะ และ ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ท่ีใหความ
รวมมือเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  ดิฉันขอปดการประชุมคะ   
   
 
 
 
 
             (ลงชื่อ)      ศิริวรรณ  พริกประสงค       จดรายงานการประชุม  
                     (นางสาวศิริวรรณ  พริกประสงค)     
 
 
            (ลงชื่อ)  จาเอก กิตติศักดิ์  พลไชย         ตรวจสอบรายงานการประชุม  
                             (กิตติศักดิ์  พลไชย)     
 
 
            (ลงชื่อ)       นิชธาวัลย  จันทรแกว        ตรวจสอบรายงานการประชุม  
                        (นางนิชธาวัลย  จันทรแกว)     
 
 
            (ลงชื่อ)       สมศักดิ์  กิตติอุดมพร         ตรวจสอบรายงานการประชุม / 
                        (นายสมศักดิ์   กิตติอุดมพร)    เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว  เห็นวา  
 
( / )  ถูกตอง 
(   )  ตองแกไข.......................................................................................................... 

 
 
 

          (ลงชื่อ)     รวมรัตน  ทองคํา    ประธานกรรมการตรวจรา ยงานการประชุม  
                   (นางรวมรัตน  ทองคํา)     
  
 
 
          (ลงชื่อ)       สุขสันต  สุขสวัสดิ์       กรรมการตรวจ รายงานการประชุม  
                     (นายสุขสันต  สุขสวัสดิ์)     
 
  
 
          (ลงชื่อ)     ศรุต  ทิพยมงคล    กรรมการตรวจ รายงานการประชุม / 
                    (นายศรุต  ทิพยมงคล)    เลขานุการ 
 
 

สภาเทศบาลตําบลหินตก  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหินตก สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1  ประจําป  พ.ศ. 255 9  เรียบรอยแลว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลหินตก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป พ.ศ. 2559  เม่ือวันท่ี  25  พฤษภาคม  2559 
 
 
 

(ลงชื่อ)     สุรศักดิ์  จันทรปาน    ประธานสภาเทศบาลตําบลหินตก  
                               (นายสุรศักดิ์  จันทรปาน) 
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