
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
        สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  25๖๔ 

        วันที่  ๑๓  ธันวาคม  25๖๔  เวลา  10.00  น. 
       ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

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

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 
1.  นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ประธานสภาเทศบาล 
2. .นายสาธิต  ปักษา   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายสุรสิทธิ์     ขลุ่ยศรีตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาล 

  4.  นายธีรศักดิ์    ชีววิญญ ู  สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายศักดา     ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายดนพ    วงศ์สัมพันธ์เวช  สมาชิกสภาเทศบาล       
๗.  นาย ภาคินัย    แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.  นายศุภโชค    ศุภชัยโกศล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายพลวัฒน ์ ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑  นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไมม่าประชุม  
๑.  นายชาตร ี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
  นายชัยวัฒน ์ จรูญธวัชชัย   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์   นายกเทศมนตรี 
  2  นายประมาณ  ขลุ่ยศรีตระกูล   รองนายกเทศมนตรี 
  4. นายวชิรศักดิ์  ลาภภิญโญพิพัฒน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕. นายประยุทธ์  เลิศโอภาส   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  ๖. นายณัฐสันต์  อุตสาสาร   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ๗. นางศริิรัตน์  นาวาวรกุล   ผอ.กองสาธารณสุข 
  ๘.  นางกชพรรณ  ใจเย็น    รก.ผอ.กองการศึกษา 
  ๙. นางสาวปนัดดา  มังกโรทัย   รก.ผอ.กองคลัง 
  ๑๐. นายวิฑูรย์  มุ่งเครือ    รก.ผอ.กองช่าง 
  ๑๑. นายพิสิฏฐ์   ตั้งปณิชยกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  1๒. นางสุปราณี  เนตรน้อย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายชื่อ 
    สมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าประชุม ครบองค์ 

ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม  
    ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 
     



  -๒- 
ประจ าปี ๒๕๖4 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ 
 สมัยที่ ๔  ครั้งที ่๑ ประจ าปี 2564   ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ  
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ นายชาตรี  ทัศนานุตริยกุล  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอลากิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  และขอเข้าสู่ 
    ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
    ประธานสภาเทศบาล ครั้งที ่๒ ประจ าปี 2564  ให้ที่ประชุมพิจารณาว่ามีสมาชิกท่านใด  จะเสนอแก้ไข

หรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญครับ                           
                      (ไม่มีสมาชิก เสนอ ) 

เมื่อไม่มี   ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564   โปรดยกมือ 
 (มีสมาชิกยกมือ  ๑๐ คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
    ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564 เห็นชอบ  ๑๐  คน  งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
เรื่องท่ ๑   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -   
ประธานสภาเทศบาล  2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

ให้สมาชิก ได้ทราบ 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล  ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบได้แก่เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ซึ่งเทศบาลต าบลห้วยกระบอกเรา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่     ตุลาคม ๒๕๖๔    จึงแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบตาม
ระเบียบครับ 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล 

 (ไม่มีเสนอ) 
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  จึงขอเข้าสู่เรื่องเสนอเพ่ือทราบเรื่องต่อไป 
 
 



 
-๓- 
เรื่องท่ี ๒   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ  

                      พ.ศ. 2564 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล 
 ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 .ให้สมาชิก ได้ทราบ 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล  ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบได้แก่เรื่อง รายงานการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี 

จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้
สภาเทศบาลได้รับทราบตามระเบียบครับ 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล 

 (ไม่มีเสนอ) 
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
เรื่องท่ี ๑ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๖๕  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล  
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย 
 เลขานุการสภาเทศบาล        เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕6๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ล าดับต่อไปขอเชิญ 
  ประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 งบประมาณ ๒๕๖๕  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่    
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง   

ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  จ านวน  ๓  รายการ เป็นจ านวนเงิน ๔๙,๙0๐ บาท 
(สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก ในสมัยประชุมนี้  รายละเอียดดังนี้ 



-๔- 
 

   รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 รายการที่ ๑ 

 

โอนลด  (ครั้งที่ 1/2565) 
ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 
งบงบกลาง  หมวดงบกลาง 
ค่าช าระดอกเบี้ย      จ านวน  ๖,๔00  บาท 
-  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและยังมิได้เบิกจ่าย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  (ครั้งที่ 1/2565) 
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ตู้กดน้ าร้อน-น้ าเย็น     จ านวน  ๖,๔00  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กดน้ าร้อน-น้ าเย็น  จ านวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  

ดังนี้  ประเภทถังคว่ า  จ านวนหัวจ่ายน้ า  (น้ าร้อน  1  หัว, น้ าเย็น  1  หัว)    อุณหภูมิที่ท าได้  (น้ าเย็นต่ าสุด  
๑๐ องศา,  น้ าร้อนสูงสุด  ๘๕-๙5  องศา 

(ตามราคาท้องถิ่น  เนื่องจากขนาดที่จัดหาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  
2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  4  หน้าที่  15  
ล าดับที ่ 3 

เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป 

รายการที่ ๒ 
 

โอนลด  (ครั้งที่ 1/2565) 
ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 
งบงบกลาง  หมวดงบกลาง 
ค่าช าระดอกเบี้ย      จ านวน  ๗,๕00  บาท 
-  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและยังมิได้เบิกจ่าย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  (ครั้งที่ 1/2565) 
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
พัดลมตั้งพ้ืนกึ่งตั้งโต๊ะ     จ านวน  ๗,๕00  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืนกึ่งตั้งโต๊ะ  จ านวน  ๕  ตัว  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้   
มีใบพัด ๓ ใบพัดขนาด ๑๘  นิ้ว  ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ปรับความสูงต่ าได้ และประหยัดไฟเบอ ๕ 

(ตามราคาท้องถิ่น  เนื่องจากขนาดที่จัดหาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
 



-๕- 
รายการที่ ๓ 
โอนลด  (ครั้งที่ 1/2565) 
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน  36,000  บาท 
-  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและยังมิได้เบิกจ่าย  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  (ครั้งที่ 1/2565) 
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ  VHF/FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต์ จ านวน  36,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ  VHF/FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต์  จ านวน  3  

เครื่อง  ราคาเครื่องละ  12,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  ขนาดก าลังส่ง  5  วัตต์   
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง  แท่นชาร์ท  แบตเตอรี่  1  ก้อน  เสายาง  เหล็กพับ  อุปกรณ์

ติดตั้งครบชุด  หนังสือคู่มือ  หมายเหตุ : ยานความถี่ส าหรับหน่วยงานราชการ  VHF  136 – 174  mHz 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  

2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่  97  ล าดับที่  16 
เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ผู้บริหารเทศบาลได้เสนอ ญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
  ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วมี 
    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
     (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม  จึงขอมติ 
  ประธานสภาเทศบาล  จากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่    โปรดยกมือ 
 (สมาชิกยกมือ  ๑๐  คน..)  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
 ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน ๑๐ คน.งดออกเสียง  ๑  คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
นายธีระศักดิ์ เจริญพิมลกุล   มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะเสนอเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ             
ประธานสภาเทศบาล 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอจุดตั้งกล้อง CCTV ทั้งหมดท่ี
นายกเทศมนตรี         เรามีและท่ีเราก าลังจะติดตั้งขอให้สภาแห่งนี้พิจารณาจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 



-๖- 
ขออนุญาตชี้แจงจุดสีเขียวจุดที่เรามีอยู่แล้ว จุดต่อมาจุดสีน้ าเงินที่เราได้ผ่านสภาไป
แล้วก าลังจะติดตั้งอันนี้คือผ่านสภาไปแล้วในครั้งท่ีแล้ว  วันนี้จึงอยาก 
จะปรึกษากับสมาชิกทุกท่านว่าอีก 17 ตัว จะติดตรงไหนอย่างไรแก้ไขตรงไหน 
เพราะทางกองช่างได้ประเมินและวางแผนคร่าวๆ ในจุดสีแดงว่าควรจะติดตั้ง 
ประมาณนี้แต่ว่าให้ที่ประชุมรับทราบและแก้ไขถ้าอยากแก้ไขจุดอยากให้สมาชิกทุก
ท่าน ผู้ร่วมประชุมทุกท่านได้เสนอจุดติดตั้ง ณ ที่นี้ด้วย 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล คืออย่างกับจุดเรารู้แล้วว่าจุดอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากล้องหัน 
    ไปทางไหนบ้าง เพราะบางจุดมันติด 2 ตัวซึ่งเราไม่รู้ว่ากล้องตัวนี้จุดนี้หันไป 

ทางไหน  ซอยไหน ถ้าเรารู้ต าแหน่งมันก็จะง่ายต่อการพิจารณาครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ส่วนตรงนี้คือกองช่างได้ประเมินในจุดสีน้ าเงินไว้แล้ว จุดสีน้ าเงิน 
  นายกเทศมนตรี      คือ  5 จุด คือจะเป็นจุดละ 2 ตัว ส่วนสีแดงกองช่างเขาจะท าการเชื่อมจากจุดสี 
 เขียวและจุดสีน้ าเงินในทิศทางต่อเนื่องที่จุดสีเขียวกับจุดสีน้ าเงินที่ส่องไม่ถึง  

ก็จะเชื่อมระหว่างจุดสีเขียวกับจุดสีน้ าเงินแต่ด้วยบางจุดเราทางกองช่างคิดว่า 
  ตรงนี้ควรจะติด 2 ตัว 2 ด้านแล้วก็บางจุดควรจะติดแค่ 1 ตัว เพราะเรามี

แค่ 17 ตัว ทั้งตลาดคราวนี้ทางเรื่องของทิศทางน่าจะครอบคลุมเพราะว่าทาง 
ช่างปานได้ศึกษามาเบื้องต้นแล้ว ท่าน สท.มีจุดไหนเป็นที่สังเกตเปล่าครับ 

นายศักดา  ศิริทองเกษตร   เรียนท่านประธานสภา  ผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล  มีอยู่จุดนึ่งที่ตรงข้างร้านขายน้ าเต้าหู้ครับ ตรงมุมที่ขายหมูย่าง 

ของนายพลศักดิ์เก่าครับ ตรงสามแยก ผมอยากจะถามว่าถ้าเราย้ายจากศาลา 
โค้งริมห้วยมาไว้ตรงนั้นจะได้ไหมครับ เบอร์ 3 และ4 ศาลาโค้งริมห้วยสีแดงครับ  
อันนี้ผมแค่ปรึกษานะครับ ผมว่ามันน่าจะมีอีกจุดนึ่งครับขอให้พิจารณาดูครับ 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  คือท่าน สท.ศักดาต้องการให้ย้ายจาก 3 และ4 ให้มาอยู่ตรงสามแยกใช้ 
    นายกเทศมนตรี   เปล่าครับ       
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล ผมขอเพ่ิมเติมหน่อยครับจากเส้นริมห้วยที่จะติดตั้งใหม่ 3 จุด ทั้งหมด 
    6  ตัว ซึ่งระยะทางดูแล้ว 2 จุดก็น่าจะเพียงพอแต่พอเส้นเทศบาล 3 มีสีน้ าเงิน 
    ติด3 ,4,แล้วก็ไป 5, 6 คือตรงวงเวียน 5 แยกจากหัวท้ายซึ่งบริเวณตรงกลาง 
    ไม่มีเลยซักตัว ผมกับคุณศักดาเลยคิดกันว่าย้ายจาก 3,4 มา 2 ตัว จะดีกว่า 

เปล่าครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ทุกคนมีความเห็นอย่างอ่ืนเปล่าครับตัวของ CCTV เบอร์ 3,4 ถ้าทุก 
นายกเทศมนตรี   คนเห็นด้วยก็จะให้ย้ายจาก 3,4 มาอยู่ตรงสามแยก ช่างปาน มีจุดอ่ืนเปล่าครับ 

ที่ต้องการจะโยกย้าย 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาจะเสนอเพ่ิมหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
    ประธานสภาเทศบาล     
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  มีบางท่านเสนอรอบนอกว่าตรงวังตาดีไม่มีเลย เราควรจะยกตรงไหน 
  นายกเทศมนตรี   ไปอยู่วังตาดีได้บ้างหรือทุกท่านคิดว่าน่าจะติดตามนี้ไปก่อนขอให้สมาชิก 

เสนอแนะด้วยครับ 
นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช   เรียนท่านประธานสภา  ผมนายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลเท่าที่ดูผมคิดว่าตัวกล้องเยอะอยู่ครับ เพียงแต่ว่าในบางจุดอย่างที่ 
    คุณรุ่งโรจน์และคุณศักดาแจ้งว่าขอย้ายจากจุด 3,4 มา มันจะเป็นไปได้ 
 



 
      -๗- 
    เปล่าครับถ้าเราจะเพ่ิมคือผมมองว่าตอนนี้มันก็โอเคครับแต่ถ้าเรามีงบเราเพ่ิม 

เข้าไปอีกมันน่าจะครอบคลุมกว่า คือเราใช้วิธีเพ่ิมได้ไหมถ้าไม่ย้ายจุดที่เราครับ 
มีอยู่ ขอบคุณครับ 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  อย่างนี้ครับคือถ้าต่อไปกล้องที่เราจะติดจุดสีแดงสีน้ าเงินเราติดไปแล้ว 
นายกเทศมนตรี เราก็จะมาดูกันว่าตรงไหนจุดบอดเราก็จะท างบเพ่ิมได้เพราะงบประมาณที่เรา 

 ตั้งไว้มันมีอยู่จ ากัดมีอยู่เท่านี้ ถ้าติดไปแล้วตรงไหนคือจุดบอด ตรงไหนสมาชิก 
 อยากให้ติดเพ่ิมก็ให้เสนอขึ้นมาอีกครั้ง 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล                เทศบาล ผมขอเสนอว่าถ้าจะไปติดที่วังตาดีซึ่งริมล าห้วยมีทั้งหมด 3 จุด คือ 
                                          เราให้เหลือแค่จุดเดียวได้ไหม แต่ติดให้อยู่ระหว่างกลาง 1,2,3,4 เพ่ือให้ 
                                          ส่องไปด้านข้างไปซ้ายไปขวาแล้ว แล้วก็เอาไปไว้ที่ถนนเทศบาล 3 ที่ผมเสนอ 
                                         ไว้แต่แรก แล้วก็อีก 1 จุดเอาไปไว้ที่วังตาดีดีเปล่าครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกท่านเห็นควรอย่างไรครับ ขอแนะน าด้วยครับ หมายถึงว่า 

นายกเทศมนตรี  สท.รุ่งโรจน์ริมห้วยควรจะติดซัก 2 จุดก่อน แล้วก็ตัว 5,6 ย้ายไปตรงวังตาดี 
    2 ตัว อยู่ตรงหน้าร้านค้าทุกท่านเห็นเป็นอย่างไรครับ เห็นด้วยเปล่าครับ 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   เรียนท่านประธานสภา  ผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล ผมอยากให้ดูแผนที่ครับ คือแต่ละจุดที่เป็นสีแดง บางจุดมันมีตัวเดียว 
  บางจุดมันมี 2 ตัว ที่นี้เราก็ลองดูว่าตรงจุดที่มี 2 ตัว พอจะแบ่งไปที่ตัวอื่นได้ 
  ไหมใช้กล้องตัวเดียวพอ คือตัวไหนที่มันจ าเป็นต้องใช้ 2 ตัวก็ใช้ 2 ตัว ถ้าตรง 
  ไหนดูแล้วใช้ตัวเดียวก็พอ คือมีของชาวบ้านด้วยที่เขาพอจะมีส่องเราก็แบ่งไป 
  ที่วังตาดีซักตัวอันนี้แค่เสนอครับ พิจารณาดูครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  นี่แหละครับถึงได้เสนอว่าตรงไหนที่จะติด 2 จุด ตรงไหน 1 จุด 
         นายกเทศมนตรี  ตัวไหนที่มันสมควรติด 1 ตัว ตรงไหนที่ติด 2 ตัว แล้วเดียวค่อยมาเพ่ิมเติม 
    ที่หลังจะได้ปรึกษาหารือกัน คือริมห้วยสมาชิกอยากให้ติดแค่ 2 ตัวก่อน 
    แล้วเอา 5,6 ติดที่หน้าวังตาดี ไม่เป็นไรครับนโยบายของก็คือท าให้ปลอดภัย 
    โดยการติด CCTV อยู่แล้วครับที่มันบอดในอนาคตก็จะท าการติดเพ่ิมเติมนายนาย
ศักดา  ศิริทองเกษตร   เรียนท่านประธานสภา  ผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลผมมีเรื่องสอบถามตรงจุดตั้งกล้องที่เป็นสีน้ าเงินย้ายได้เปล่าครับ 
    ปรับเปลี่ยนได้เปล่าครับ ย้ายเปล่าครับ 
   นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ย้ายไม่ได้ครับ  เรียนท่านที่เคารพเราได้ปรึกษาหารือกันคือในการ 
         นายกเทศมนตรี   ปฏิบัติของตัว 3,4 ไม่มีปัญหา ถ้าตัว 5,6 เราย้ายไปวังตาดีไม่รู้ว่างบประมาณ 
    จะพอหรือเปล่าเพราะว่าสายอีก 400 เมตร ต้องคุยกับผู้รับเหมาอีกว่า 
    เขายอมไหมในงบประมาณเท่านี้ แต่ทางหัวหน้าเกรียงและช่างปานแนะน าว่า 
    แจ้งว่าให้เข้าสภารอบหน้าให้เข้าเพ่ิมเติมเพ่ิมจุดไปเลยดีกว่าเพ่ิมจุดเดิมเป็นตัว 
    จะมันไม่เหมาะสมกว่าก็คือทางหัวหน้าเกรียงและช่างปานคือปรึกษากันแนะน า 
    อันไหนที่ติดไปแล้วขอให้ติดในจุดใหม่เพิ่มอีก 1 ตัว 2 ตัว ระเบียบมันอยากแต่ 
    ถ้าติดจุดใหม่เลยง่ายกว่าก็ให้สมาชิกทุกท่านรับทราบเพราะว่าถ้าเราเพ่ิมจากจุด 
    เดิมในอนาคตมันท ายากกว่าแต่ถ้าเพ่ิมจุดและเพ่ิมตัวไปเลยจะดีกว่าจะขอ 
    อนุญาตง่ายกว่าก็อยากให้ทุกท่านรับทราบครับ แต่ไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมบอก 
    คือนโยบายเพื่อความสงบสุขอยู่แล้วส าหรับกล้องCCTVเป็นนโยบายหลักของ 
 



-๘- 
    ตรงไหนที่บอดก็ติดใหม่ ตรงไหนที่ไม่เห็นก็ติดเพ่ิมแต่ก็ต้องท าให้ถูกต้องและถูก 
    ระเบียบด้วย ทางฝ่ายของช่าง ทางฝ่ายของหัวหน้าเกรียงก็จะเป็นฝ่าย 
    เสนอแนะสรุปตรง 3,4 ก็จะย้ายมาอยู่ตรงสามเหลี่ยมซอยเทศบาล 3 ที่ สท. 
    รุ่งโรจน์และสท.ศักดาได้เสนอนะครับ ส่วนตัวอ่ืนที่ติดตัวเดียวท่านเห็นด้วย 
    หรือไม่หรือท่านจะไปรวมเช่นเบอร์ 11,12 จะรวมด้วยกันไหมแล้ว 
    งบประมาณหน้าเรามีงบประมาณเหลือก็ติดเพ่ิมอีกจุดนึ่ง 2 ตัวก็ได้ขอให้ทุก 
    ท่านได้พิจารณาด้วย  
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาจะเสนอเพ่ิมหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
    ประธานสภาเทศบาล   ผมขอเสนอแจ้งกองสาธารณสุขเรื่องตลาดสดของเราปีนี้ยังไม่ได้ล้างตลาดสด 
     ท าความสะอาดท่อระบายน้ าในและนอกตลาดสดเลยครับ ปกติเราจะล้างท า 
     สะอาดท่อปีละ 1 ครั้ง ผมจึงเห็นควรให้มีการท าความสะอาดล้างตลาดสด 
     ท่อระบายน้ า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือปีละ 2 ครั้งครับ เพื่อความสะอาด 
     และถูกสุขลักษณะอนามัยของตลาดสดเราครับ 
   นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์    เรียนประธานสภาเทศบาล เรื่องของการลอกท่อระบายน้ าของ  
          นายกเทศมนตรี   ตลาดสดเทศบาลทางกองสาธารณสุขก็จะนัดวันจัดการ ขอแจ้งให้ประธาน 
     สภาเทศบาล  และสมาชิกทุกท่านเราได้ท าหนังสือไปเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
     เพ่ือขอยืมรถดูดโคลนเขาได้ตอบรับมาในวันที่ 16-17 นี้ 2 วัน เราจะต้อง 
     ท าการดูดโคลนลอกท่อ 2 วันนี้ ตอนแรกแจ้งท าไปวันเดียวกองสาธารณสุข 
     บอกไม่พอทางรองนายกบอกจุดเดียวก็ครึ่งวันแล้วเลยท าเรื่องขอไป 2 วัน 
     ซึ่งเขาได้แจ้งมาแล้ว โดยวันที่ 16-17 นี้ท่านรองประมาณและรองเฉลิมพล 
     ได้ไปปรึกษากับผอ.กองสาธารณสุข ว่าจะไปจุดไหนที่ใช้เคลื่อนดูดท่านไหน 
     ว่างก็ขอให้ไปแนะน าว่าจะไปจุดไหนก่อน เดียวให้รองประมาณแจ้งว่าจะไป 
     จุดไหนคราวๆ  
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ตลาดสดของเราเป็นของเอกชนปกติจะมีค่าใช้จ่ายต้องใช้เจ้าหน้าที่ 
 ประธานสภาเทศบาล  ไปท าความสะอาดและใช้น้ าของเราแต่ทุกครั้งที่เขามาหรือในแต่ละปีเราต้องไป 

จี้ครับตรงตลาดบนเขาไม่มาล้างเราต้องเน้นให้เขามาล้าง 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์    มีสมาชิกท่านได้แนะน าเรื่องดูดโคลนจะไปตรงไหนเป็นพิเศษมีท่านใด           
นายกเทศมนตรี    บ้างแนะน าหน่อยครับ อย่างเช่นระหว่างบ้านหรือซอยไหนที่ต้องใช้รถดูด 
     เพราะเราลอดท่อไปแล้วโดยใช้คนส่วนตรงไหนที่คนเข้าไม่ได้จะใช้รถดูดขอให้ 
     สมาชิกทุกท่านเสนอด้วยครับแจ้งให้กับรองนายกและผอ.กองสาธารณสุขจะได้ 
     ท าแผนการปฏิบัติงานมีท่านได้เสนอเพ่ิมเติมอีกเปล่าครับ เดี่ยวให้ท่านรอง 
     ประมาณแจ้งจุดคราวๆ  
นายประมาณ  ขลุ่ยศรีตระกูล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านในการ 
รองนายกเทศมนตรี   ลอกท่อในช่วงเช้าเราก็จะเข้าตลาดไม่ได้เราจะท าการเทศบาล 1-2 
     สายหน่อยถ้ามีเวลาทันก็จะเข้าตลาดสดในช่วงบ่ายแล้วก็สี่แยกไฟแดงที่บ่อพัก 
     น้ าเรามาทางฝั่งทางบ้านโก้เบ้นก็จะเป็นอีกจุดนึ่งที่เราจะดูดท่อแนวนั้นเราก็จะ 
     ดูดแต่เราก็ต้องขอดูเวลาภายในระยะ 2 วันที่เขาให้รถมาเราจะสามารถ 
     ด าเนินการได้หมดหรือไม่ท่อเส้นนั้นสกปรกมากส่วนถ้า สท.ท่านใดถ้าชาว 
     บ้านมีการร้องเรียนบ่อไหนน้ าขังคนไม่สามารถลงได้ก็แจ้งทางผมหรือทาง 
     รองเฉลิมพลก็ได้ครับจะได้ล็อกว่าจะไปจุดนี้หรือจุดอ่ืนๆครับ 
นายภาคินัย  แซ่ตั้ง   เรียนท่านประธานสภา  ผมนายภาคินัย แซ่ตั้ง  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลเกี่ยวกับตลาดสดห้วยกระบอกครับมีคนร้องเรียนว่าร้านค้าตั้ง 



-๙- 
    เกะกะรถยนต์เข้าไม่ได้จะมีวิธีไหนให้ร้านค้าตั้งชิดขอบถนนมากว่าเดิม 
    เพราะทุกวันตั้งกันตามอิสระตั้งกันตามใจหลังจาก 9 โมงไปรถยนต์ก็ยังเข้าออก 

ล าบากแล้วก็ยังติดร่มติดร้านค้าคือรถจะส่วนกันไม่ได้เลยจะมีการแก้ไขอย่างไร 
ได้บ้างอย่างไรแล้วก็ความสะอาดในตลาดห้วยกระบอกด้วยครับ 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   ขอเชิญกองสาธารณสุขชี้แจงครับ 
       นายกเทศมนตรี 
นางศิริรัตน์  นาวาวรกุล  เรียน ประธานสภาเทศบาล  ส าหรับเรื่องตลาดสดทางท่านนายกได้มี        
ผอ.กองสาธารณสุข นโยบายเหมือนเดิมว่าหลังจากจัดตลาดเรียบร้อยแล้วเราจะตีเส้นไม่ให้รุกล้ าเข้ามา 
   ในขนาดท่ีเบื้องต้นทางกองสาธารณสุขจะแจ้งผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยพยายาม 
   ไม่ให้เลยหน้าแผงของตัวเองไม่ให้เกิน 1 เมตร น่าจะพอก็จะขอความร่วมมือตรงนี้ 
   ไปก่อนส่วนในเรื่องของการจราจรก็จะให้เป็นระเบียบส่วนในเรื่องความสะอาดถัง 
   ขยะก็จะเหมือนกันเราจะประชาสัมพันธ์ในกลุ่มแม่ค้าของเรามีไลน์แอดอยู่แล้วก็จะ 
   ขอความร่วมมือในการทิ้งขยะให้เรียบร้อยหลังการจ าหน่ายสินค้าให้เรียบร้อยค่ะ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์     เรื่องของแม่ค้าในตลาดสดพวกเราก็จะพยายามตอนนี้ก็ขอให้กองช่าง 
   นายกเทศมนตรี ท าแผนที่จะตีเส้นจราจร ท าแผนที่จะตีเส้นแผงลอยแล้วก็ตีเส้นจราจรที่เหลือ 
   ด้วยพร้อมกับป้ายจราจรบอกเส้นทาง และก็อีกเรื่องนึ่งครับอันนี้ขอปรึกษา 
   เรื่องแผงลอย 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล คือเรื่องร้านค้าถ้าเราตีเส้นแล้วร้านค้าเขาก็ตั้งแผงแล้วไม่เกินเส้นที่เรา 
   ก าหนดแต่มันจะมีปัญหาเรื่องร่ม เพราะร่มสมมุตว่าเขามาตั้งข้างหน้าร่มก็จะยื่น 
   เข้ามาอีกจากท่ีก าหนด 1 เมตรจากฟุตบาตร่มก็จะยื่นมาอีกเป็นเมตรเราจะแก้ 
   ปัญหาตรงนี้ได้อีกหรือไม่ คือบางร้านตั้งแล้วพอเลยก าหนดเวลา 9 โมงใช่เปล่า 
   ครับว่าให้รถเข้าได้รถก็ยังไม่เก็บจะมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์             ขอเชิญกองสาธารณสุขชี้แจงครับ 
 นายกเทศมนตรี 
นางสาวศิริรัตน์  นาวาวรกุล  เรียน ประธานสภาเทศบาล  ส าหรับเรื่องร่มก็ต้องประชาสัมพันธ์ 
   ผอ.กองสาธารณสุข อย่างที่ท่านประธานสภาได้แจ้ง คือ 
    1.คือประชาสัมพันธ์การตั้งแผงต้องไม่ยื่นมาเกิน 1 เมตร 

   2.เราอาจจะต้องก าหนดเวลาการเก็บร่ม เช่น คุณจ าหน่ายเสร็จ 9 โมงคุณ 
   จะต้องเก็บร่ม คุณจะไปหรือจะมาเพราะ 10 โมงรถขยะจะเข้ามาเก็บ ตรงนี้ 
   ก่อนที่เราจะก าหนดมาตรการเราจะต้องแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบก่อนให้ 
   เขาเตรียมตัวก่อนว่าจะท าเวลาไหน เพราะฉะนั้นเราจะต้องออกเป็นมาตรการ 
   ในส่วนนี้ค่ะ 

นายศักดา  ศิริทองเกษตร   เรียนท่านประธานสภา  ผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล เรื่องร่มปัญหาคือร่มเราขอความร่วมมือจากแม่ค้าเปลี่ยนเป็นเต็นท์ 
   ที่ไม่ใช่ร่มที่เป็นกลมๆ ที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เขากลางอยู่ที่ตามตลาดนัดแบบนี้จะดี 
   กว่าไหมของความร่วมมือแม่ค้า ขอบคุณครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์    เดียวจะให้กองสาธารณสุขไปประชาสัมพันธ์และก็ขอความร่วมมือ 
    นายกเทศมนตรี อีกเรื่องนึ่งของแม่ค้าที่มีการร้องเรียนเราได้มีนโยบายเก็บเงินเป็นรายสัปดาห์ 
   ไปแล้วก็แม่ค้าก็อยากให้เก็บเป็นรายวันตรงนี้ผมก็จะจัดการให้ครับ ถ้าเก็บ 
   เป็นรายวันผมก าลังจะตั้งกรรมการเพ่ิมรายได้ของการเก็บแผงอยากเก็บเป็น 
 



-๑๐- 
 
   รายวันเดียวจัดการให้เพราะบางคนเขามา 5 วันอีก 2 วันเขาไม่มาเขาไม่อยาก 
   จ่ายเงิน บางคนก็มา 6 วัน วันจันทร์ไม่มาเพราะมีตลาดนัด ก็จะตั้ง 
   คณะกรรมการรายได้เพ่ิม จึงเรียนให้ทุกท่านทราบ 1.มันเป็นความเสียงโควิด 
   ของพนักงานเราด้วย 2.เรามีค่าใช้จ่ายที่ต้องด าเนินการ 3.เรื่องของรถขยะที่ว่า 
   มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ขอชี้แจงให้ทราบครับ 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาจะเสนอข้อซักถามหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล    
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล ขอปรึกษาพอดีมีชาวบ้านในเขตเทศบาล 1 ปรึกษาว่าคือทางเทศบาล 
    ได้ท าประชาพิจารณ์ไปวันนั้นให้เดินรถทางเดียวเทศบาล 1 เพราะว่าท าให้ 
    ปริมาณจารจรลดลงไปมากการค้าขายก็ไม่ดีเท่าท่ีควรเขาเลยมาสอบถามว่า 
    จะมีวิธีแก้กันอย่างไรหรือเราจะช่วยอย่างไรให้กับสู่สภาพเดิมให้ปริมาณรถท่ี 
    สัญจรมากข้ึนมากกว่าเดิมที่นายกพูดว่าจะขยายไปเทศบาล 2 ไปเทศบาลอื่น 
    มีเศรษฐกิจที่ดขีึ้นเขาถามผมว่า ณ ปัจจุบันเทศบาล 2 ดีขึ้นจริงไหมการค้าขาย 
    เทศบาล 1 ลดลงมาก จะมีวิธีปัญหาให้เขาได้อย่างไร ขอบคุณครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   ส าหรับการเดินรถทางเดียวอย่างที่เราได้ท าประชาพิจารณ์ไปนั้น 
   นายกเทศมนตรี   อย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วก่อนจะลงประชามติถ้าประชาชนเทศบาล 1 50% 
     เห็นด้วยกับ 50% ไม่เห็นด้วย แต่ว่าภายรอบนอก เทศบาล 2 3 4 5 6 เห็น 
     ด้วยในวันนั้นผมได้แจ้งไปแล้วจะต้องท าตามมติเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องรอ 
     ประชามติต่อไปให้ลองเดินรถอีกซักพักนึ่งว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไปกับการ 
     ลงประชามติในครั้งหน้าอันนี้เป็นการลองซัก 6 เดือน 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  คือตอนนี้ท าไปแล้วผมก็เข้าใจว่าท าไปตามประชามติแต่ว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาให้ 
    กลับมาคึกคักเหมือนเดิมเพราะมีหลายร้านยอดขายตกมากเลยเขาเองก็มีค่าใช้ 
    จ่ายสารพัดไปหมด คือเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างอ่ืนในการเดินรถทางเดียว 
    เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าขาจรไม่มีเลยมีแต่ขาประจ าลูกค้าบางคงพอเห็นรถเดินทาง 
    เดียวก็ไม่เข้ามา 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   มีท่านใดเสนอความคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่ครับ    
     นายกเทศมนตรี          
นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล  ผมมีความคิดเห็นเหมือนท่านนายกครับรออีก 6 เดือน รอท าประชา 
    สมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณ์ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลคือรออีก 6 เดือน  
     นายกเทศมนตรี   เราจะท าประชามติต่อไปรอเดินรถทางเดียวแบบนี้ไปก่อนเพระประชาชน 
    เขาลงประชามติมาในวันนั้นจึงขอแจ้งให้ทราบครับ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอเพ่ิมเติมครับคือเราท าเป็นวันเวย์แล้ว แล้วมาวันคู่ วันคี่อีก เฉพาะ 

วันเวย์ลูกค้าก็น้อยอีก มาวันคู่ วันคี่ให้ต ารวจจัดการอีก คือถ้าวันเวย์แล้ว 
อยากให้จอดได้ทั้ง 2 ฝั่ง 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นข้อเสนอท่ีดีครับ 
     นายกเทศมนตรี  หมายความว่าถ้าเดินรถทางเดียวแล้วควรจะจอดรถได้ทั้ง 2 ฝั่ง เพราะทาง 
 



 
-๑๑- 

    เทศบาล 1 กว้างสามารถเดินรถได้ ท่านสท.เห็นว่าอย่างไรผมจะเสนอต่อ 
    สภ.กรับใหญ่  ตอนนี้ผมก าลังด าเนินการกับทางกองช่างก าหนดหลักเขต 
    ของเทศบาล 1 เราจะท าการโอนจากทางหลวงมาเป็นของเทศบาลก็ต้องใช้ 
    พลังพอสมควร ถ้าทุกคนเห็นด้วยกับ สท.รุ่งโรจน์ ผมจะได้ประชาสัพพันธ์ 
    ให้ประชาชนทราบ ขอความเห็นด้วยครับ 
นายภาคินัย  แซ่ตั้ง   เรียนท่านประธานสภา  ผมนายภาคินัย แซ่ตั้ง  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลผมเห็นด้วยกับคุณรุ่งโรจน์ครับ ในเมื่อเราเดินรถทางเดียวแล้ว 
    ก็สามารถที่จะรถได้สะดวกครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่สท.รุ่งโรจน์    
นายกเทศมนตรี   ได้เสนอผมจะรีบด าเนินการ  แต่ผมจะต้องด าเนินการตีเส้นจราจรและป้าย 
    จราจรให้แล้วเสร็จ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล                เทศบาลคือรถไฟฟ้า หรือจักรยานยนต์ 4 ล้อสามารถวันเวย์ด้วยได้เปล่าครับ 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   เรียนท่านประธานสภา  ผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล คือถ้าวันเวย์แล้วรถอะไรก็ห้ามวิ่งครับ รถอะไรก็ห้ามสวนครับ 
นายภาคินัย  แซ่ตั้ง   เรียนท่านประธานสภา  ผมนายภาคินัย แซ่ตั้ง  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลผมเห็นด้วยครับ ห้ามรถเข้าเพราะอันตรายครับเวลาสวนเข้าไป 
นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์  เรียนท่านประธานสภา ผมนายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์  สมาชิก 
  สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ผมว่าเรื่องพวกนี้น่าจะห้ามยากครับในตลาด เรื่องมอเตอร์ไซค์ 
    เรื่องจักรยาน  รถสามล้อผมเห็นประจ า 
นายธีรศักดิ์  ชีววิญญู   เรียนท่านประธานสภา ผมนายธีรศักดิ์  ชีววิญญู  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ควรที่จะผ่านเข้าไปได้ครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่สท.รุ่งโรจน์    
นายกเทศมนตรี   แจ้งคือรถสามล้อ  รถไฟฟ้าคือรถคนตลาดทั้งนั้น ผมขอเสนอว่าให้รถมอเตอร์ 
    ไซค์สวนได้แต่ถ้าตีเส้นจราจรแล้วเราต้องประชาสัมพันธ์อีกที 
นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช   เรียนท่านประธานสภา ผมนายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวชสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล  คือตรงร้านเจ้เกตเราได้ท าป้ายหยุดที่รองนายกได้ท าไว้ผมคิดว่า 
    ดีครับ แต่ผมว่าคนแถวบ้านเราอาจจะอ่านไม่ออกค าว่าหยุดไม่ออกเพราะ 
    ว่าไม่หยุดกันเลยครับ จากประสบการณ์ที่ผมเจอมาไม่มีใครหยุดเลยครับ 
    ไม่รู้อ่านไม่ออกหรือว่าอย่างไร  แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างแต่จะมี 
    วิธีแก้ปัญหาอีกไหมเพราะว่าต้องมีการชนอีกแน่นนอน 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล อย่างที่ผมได้ 
 นายกเทศมนตรี   เรียนไปว่าถ้าเราถ่ายโอนภารกิจได้มาเป็นของเทศบาลเราก็จะท าอะไร 
    ได้ทุกอย่าง เพราะตอนนี้สี่แยกตรงนั้นเป็นทางหลวงเราไม่สามารถท า 
    อะไรได้เลยแต่ถ้าเราถ่ายโอนแล้วคือเราจะท าเป็นไฟแดง  หรือวงเวียน 
    เป็นป้ายไฟ แต่ตอนนี้เป็นของทางหลวงเราไม่สามารถท าได้เพราะเป็น 
    ของทางหลวง  เราท าได้แค่ข้างๆ ผมจึงท าเรื่องไปแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาต 
    หรือไม่ อยากเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบและเข้าใจครับ ผมก็จะ 

    พยายามผมและได้ขอความเห็นใจและขอความร่วมมือให้ผู้ใหญ่ด าเนินการด้วย 
    เพราะถ้าเราท าเองยังอยากอยู่เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและเรา 
 



 
-๑๒- 

    ก็จะเขียนค าร้องและให้ประชาชนเขียนค าร้องไปด้วยให้ลงชื่อไปด้วยผมก็จะ 
    ด าเนินการต่อไปครับ 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาจะเสนอข้อซักถามหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล  
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล ผมขอสอบถามว่าที่ท่านนายกสอบถามว่าใครเห็นด้วยหรือไม่ที่ไม่มี 
    วันคู่  วันคี่  ตกลงว่าอย่างไรครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เอาอย่างแบบนี้ 
 นายกเทศมนตรี            คือผมอยากจะตีเส้นจราจรให้เรียบร้อยก่อนที่จะบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
               แล้วถ้าตอนนั้นบังคับใช้แล้วคือจะไม่ให้รถสวนเป็นเด็ดขาดก็จะจอดได้ทั้ง 
                                  2  ฝั่ง ก็ขอให้กองช่างเร่งด าเนินการต่างๆ ด าเนินการโดยเร่งด่วนโดยเฉพาะ 
             เรื่องนี้ เพราะถ้าท าป้ายจราจรแล้วก็จะจอดได้ทั้ง 2 ฝั่ง คือตอนนี้ไม่ให้รถสวน 
                  ก่อนเดียวอย่างอ่ืนก็จะด าเนินการต่อไป เพราะช่วงนี้ก็ยังเห็นรถสวนกันอยู่ 
               เพราะเรายังไม่มีป้ายจราจร เช่น บางครั้งออกมาจากถนนเทศบาล 4 เรายัง 
                ไม่มีป้ายบอกที่ชัดเจน พอถามเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีป้ายบอก ไม่มีเส้นจราจร 
             บอกผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร  ตรงนี้ผมจะเร่งด าเนินการให้เสร็จทุก 
                  กระบวนการทั้งป้ายจราจร  การตีเส้นจราจร  โดยเร็วที่สุด 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบา            เทศบาล คือถนนเทศบาล 2 ไม่ทราบว่ามีป้ายบอกไหมห้ามสวนมา ณ ปัจจุบัน 
             มีอยู่ไหม เพราะถ้ารถมอเตอร์ไซค์สวนก็ยังเข้าใจได้ แต่มีรถยนต์สวนมาตลอด 
             มันไม่ใช่ครับ เพราะมันเป็นวันเวย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ผมจึงไม่แน่ใจว่ามัน 
             ยังมีป้ายอยู่รึเป่า 
นายวิฑูรย์  มุ่งเครือ   ส าหรับเรื่องป้ายยังอยู่ครบครับ  ส่วนรถที่สวนกันส่วนมากไม่ได้มาจาก 
  นายช่างโยธา            ต้นซอยแต่มาจากซอยเล็กๆ พอเข้าเสร็จก็สวนขึ้นมา เพราะป้ายต้นซอยผมติด 
             ไว้ทุกๆ แยกติดไว้ห้ามเข้าครับ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล                   เทศบาล คือตอนนี้ที่เราตีเส้นไปขนาดตามซอยมีลูกศรอยู่ก็ยังสวนตามแยกก็มี 
                              ลูกศรบนถนนก็ยังสวนกันอยู่  แต่ตรงเซเว้นตรงซอยนั้นผมเห็นยังไม่ถึงอาทิตย์ซีด 
                              จนมองไม่เห็นแล้วครับ 
 นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ตรงเซเว้นซอย 6 
      นายกเทศมนตรี  ยังไม่ได้ตีครับเป็นของเก่าตรงบ้านเจ๊ถอตรงนั้นตีใหม อยากเรียนทุกท่าน 

ว่าจะให้กองช่างด าเนินการเร่งรีบ เรื่องสัญญาจราจร  เส้นจราจร พร้อมทั้ง 
    เส้นแผงการค้าแผงลอย ให้เสร็จโดยด่วนครับ   
นายธีระศักดิ์ เจริญพิมลกุล   มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะเสนอเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ             
ประธานสภาเทศบาล   

       (ไม่มีสมาชิกเสนอ)  
เมื่อไม่มีใครเสนอเรื่องอ่ืนๆ แล้ว  เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

 ห้วยกระบอก สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  25๖๔  ได้ด าเนินการมาจน
ครบทุกวาระแล้ว  ผมขอปิดประชุมครั้งนี้   

 



 
 
๑๓- 

 
 
  เลิกประชุม  เวลา  1๒.๐0 น. 
 
   
     (ลงชื่อ)      สุปราณี  เนตรน้อย      ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสุปราณี  เนตรน้อย ) 
            
               (ลงชื่อ)     ชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย    เลขานุการสภาเทศบาล 
               (นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย)      
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  25๖๔  
เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  25๖๔   เวลา  10.00 น.  แล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)   ดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช) 
 

(ลงชื่อ)    ภาคินัย   แซ่ตั้ง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายภาคินัย   แซ่ตั้ง) 
 

 (ลงชื่อ)  ศุภโชค   ศุภชัยโกศล  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายศุภโชค   ศุภชัยโกศล) 
 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้รับรองรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
2564  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  25๖5   เวลา  1๐.๓๐ น.  

 
   

           (ลงชื่อ)   ธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล  
         (นายธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล) 

                        ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
  


