
 
                                        รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  
                                     สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่ 26  กุมภาพันธ ์ ๒๕6๓  เวลา  ๑0.๐๐  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

------------------------------------ 
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 

๑. นายรุ่งโรจน ์  ว่องสุวรรณสาร  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายศักดา  ศิริทองเกษตร  รองประธานสภาเทศบาล   
๓. นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายสุรสทิธิ์     ขลุ่ยศรีตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 

          ๕.  นายธีระศักดิ์            เจรญิพมิลกุล  สมาชิกสภาเทศบาล   
๖. นายณัฐกิตติ์   ปักษา   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.  นายพลศักด์ิ  ตันนิติไพศาล           สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายตระกูล         เจนโกศล  สมาชิกสภาเทศบาล   
 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
๑ นายชาตรี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
๒. นายพลวัฒน ์ ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ          
๓. นายธีรศักดิ์             ชีววิญญู   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
๔. นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ ์  สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
    นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์  สมาชิกสภาเทศบาล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรชัย     รุ่งนิรันดร ์  นายกเทศมนตรี 
2. นายอภิสรณ์    วงศ์วัศพล           รองนายกเทศมนตรี 

  ๓. ร.ต.ท. โอภาส           บุญสร้าง  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๔. นายวรุตม์  โพธ์ิประสิทธิ ์  รองปลัดเทศบาล 
๕. นายณัฐสันต์        อุตสาสาร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๖. นางธัญญา    ศรนารายน ์           ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นางกชพรรณ  ใจเย็น   รก.ผอ.กองการศึกษา                 

  ๘. นายณรงค ์  โสภา   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
           ๙. นางสาวกันนิกา น้ าใจสุข                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                    1๐. นางสุปราณี            เนตรน้อย                    ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ   
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุม 

แล้ว เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล จุดเทยีน ธูป  บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวดังนี้  

  นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติและผู้มีเกยีรติที่เข้าร่วม  
    ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมยัที่ ๑ ครั้งที่ ๑  
 
 
 



-  ๒   - 
    ประจ าปี ๒๕๖๓ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓   ตามระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ผมไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชมุทราบ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
  ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมยัที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  25๖๒  

 นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ผมขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม วิสามัญ  
    ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  25๖๒  เมื่อวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน   25๖๒ ให้ที่ประชุม

พิจารณาว่ามีสมาชิกท่านใด  จะเสนอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดหรือไม่   
ถ้ามีก็ขอเชิญครับ                           
                      (ไม่มีสมาชิก เสนอ ) 

เมื่อไม่มี   ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  โปรดยกมือ 
 (มีสมาชิกยกมอื  ๖  คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม 
      วิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 25๖๒   

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
เรื่องที่  ๑  เรือ่งการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี  

25๖๓ และก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 25๖๔ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร   เชิญทา่นเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติ  เชิญครับ 
 ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายวิชิต   เกียรติศิริอนันต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านตามระเบียบ 
  เลขานุการสภาฯ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
   ข้อ 11 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย

สามัญ ดังนี้ ฯลฯ 
   (2) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี

แต่สมัยในปีนัน้จะเริ่มเมื่อใด แต่สมัยในปีนัน้มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถดัไปและมีก าหนดกี่วัน 

- การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

   ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 1๔) 
พ.ศ. 25๖2 

     มาตรา 24 ในปหีนึ่ง ให้มีสมยัประชุมสามัญสี่สามญั สมัยประชุมสามัญ 
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  

   สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไมเ่กินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว จึงขอปรึกษาในที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  ๒๕๖๓ ว่าเราจะ

ก าหนดสมัยประชุมสามัญอกีสามสมัยในช่วงใด ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ครับ 
 
 



-  ๓  - 
 
นายธีระศักด์ิ  เจริญพิมลกลุ  เรยีนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมนายธีระศักด์ิ  เจริญพิมลกลุ 
  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี  

25๖๓  แต่ละสมัยโดยแต่ละสมัยมีก าหนดดังนี้ 
  สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที ่ ๑  เมษายน 25๖๓ เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่  ๓  สิงหาคม  25๖๓   เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน 
  สมัยที่ 4   ตั้งแต่วันที ่๑๕ กนัยายน 25๖๓  เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกรับรองจ านวน  ๒  คน  ถูกต้อง 
นายรุ่งโรจน ์ ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาเทศบาลฯ 

                         (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
เมื่อไม่จึงขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้ 

ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญัประจ าปี  25๖๓  แต่ละสมัยโดย
แต่ละสมัยมีก าหนดดังนี้ 

  สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที ่ ๑  เมษายน 25๖๓ เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่  ๓  สิงหาคม  25๖๓   เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน 
  สมัยที่ 4   ตั้งแต่วันที ่๑๕ กนัยายน 25๖๓  เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 

                     โปรดยกมือ 
(สมาชิกยกมือ ๗ คน)                    

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี  
     25๖$  แต่ละสมัยมีก าหนดดังนี้ 

สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที ่ ๑  เมษายน 25๖๓ เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วนัที่  ๓  สิงหาคม  25๖๓   เป็นต้นไป มกี าหนด 30 วัน 
  สมัยที่ 4   ตั้งแต่วันที ่๑๕ กนัยายน 25๖๓  เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 

จ านวนสมาชิกยกมือ ๗ คน   งดออกเสียง  ๑  คน 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญแรกของปี 25๖๔ 
  ประธานสภาเทศบาล    ว่าจะก าหนดในช่วงเวลาใดของปี  พ.ศ.25๖๔  และมีก าหนดกี่วัน 
นายตระกูล   เจนโกศล เรยีนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมนายตระกูล  เจนโกศล 
  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี 25๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๑  กมุภาพันธ ์ 

พ.ศ. 25๖๔  เป็นต้นไปมีก าหนด 30 วัน 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกรับรองจ านวน  ๒  คน  ถูกต้อง 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาเทศบาลฯ           (ไม่มี ) 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ เสนอ  จึงขอมติจากที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
ให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ ์25๖๔ 
เป็นต้นไป   มีก าหนด  30  วัน  โปรดยกมือ  

     (สมาชิกยกมือ  ๗  คน) 
 
 
 
 



 
-  ๔  - 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี  ๒๕๖๔  ตั้งแต ่
วันที่  ๑  กุมภาพันธ ์25๖๔  เป็นต้นไป   มีก าหนด  30  วัน 

จ านวนสมาชิกยกมือ ๗ คน   งดออกเสียง  ๑  คน 
                                           ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่  ถา้มีก็ขอเชิญ 
     ประธานสภาเทศบาล 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมมีเรื่องที่จะน าเสนอมีชาวบ้านร้องมาเรื่องท่อระบายน้ าด้านหน้าศาลา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  มูลนิธิประโยชน์มวลชนหน้าธนาคารกรุงศรีหน้าปากท่อส่งกลิ่นเหม็นเพราะน้ าเสียครับ 
    น้ าระบายไม่ทันได้ข่าวว่ารัฐมนตรีจะมางานเร็วๆนี้ครับช่วยดูแลหน่อยครบัและอีกหนึ่ง 
    เรื่องครับตลาดสดเอกชนข้างโรงพักเหมือนกันเลยครับท่อระบายน้ ารอบทั่วตลาดสด 

ส่งกลิ่นเหม็นเพราะน้ าเสียระบายไม่ได้ครับในช่วงนี้เท่าที่ทราบมาตลาดนี้ 1 ปีล้าง 
ตลาดท่อระบายน้ าแค่ครั้งเดียวเราจะมีกฎมาตรการคุมตลาดอย่างไรครับ ในช่วงนี้ 
ก าลังเกิดโรคระบาดช่วยลงไปแก้ไขด้วยครับ 

นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ส าหรับเรื่องท่อระบายน้ าส่งกลิ่นเหม็นเราได้ด าเนินการแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ให ้
นายกเทศมนตรี   กองสาธารณสุขไปด าเนินการบริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีและรอบๆ ตลาดสดด้วย 
นางสาวกันนิกา  น้ าใจสุข   เมื่อช่วงประมาณปีที่แล้วเราได้ด าเนินการลอกปลายท่อ  ส่วนบริเวณ 
นักวิชการสาธารณสุข  รอบๆ เดียวไปดูให้เพราะว่าน้ าใช้ทุกวันน่าจะแค่เอาน้ าดันก็น่าจะสะอาด 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   เรื่องเครื่องกระจายเสียงตามสายที่งวดที่แล้วที่เราไม่ได้ผ่านไปผมได้ไป 
  สมาชิกสภาเทศบาล  สอบถามมาที่เราจะติดเป็นแบบไร้สายใช่เปล่าครับคือไร้สายมันก็ดีติดต้ังสะดวก 

แต่ว่าใช้งานมีปัญหา  ปญัหาที่ว่านี้คือเวลาเปิดเสียงจากเครื่องพาวเวอร์แอมป์ล าโพง 
ตัวแรกมันจะดังกว่าตัวสุดท้ายเปิดในระดับโวลรุ่มที่เท่ากันมันจะมีปัญหาผมจึงอยากจะ 
เสนอว่าเราจะติดแบบสายดีไหมปัญหามันจะน้อยกว่าแล้วเสียงที่ออกจากล าโพงมันจะ 
ดังเท่ากันผมอยากจะเสนอข้อนี้ให้ปรึกษาดูครับว่าเราจะท าอย่างไรดี 

นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ส าหรับเรื่องเสียงตามสายงวดที่แล้วก็ท าใหม้ันตกไป  แล้วมารอบนี้คุณก็บอก 
นายกเทศมนตรี   ว่าไม่เอาไร้สายไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่น  เดียวคณะผู้บริหารจะพิจารณาดูว่าจะเอา 
    แบบไหน 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   คือไม่ใช่ว่าไม่ให้ติดครับ คือเราก็ต้องมาปรึกษากันก่อนว่าถ้าเราจะติดไปแล้ว 
  สมาชิกสภาเทศบาล  อันไหนมันจะดีที่สุดปัญหาที่เกิดก็จะได้ไม่ตามมาทีหลังอันนี้ที่พูดไม่ใช้ว่าไม่ให้ติดครับ 
    คือให้ติดครับแต่ว่าเรามาปรึกษากันครับ เพราะว่าผมได้ไปถาม อบต.ที่อื่นที่เขาติดมา 
    แล้วมันมีปญัหาแบบนี้จริงผมก็เลยเอามาเสนอฟังดูว่ามันดีไหม  ติดไปแล้วก็อยากจะ 

เอาดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ทีหลังครับ 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ถ้าจะปรึกษาก็ควรจะปรึกษาต้ังแต่รอบที่แล้วไม่ใช่เอาเงินไปทิ้งแล้วเราเอา 
นายกเทศมนตรี   เงินออกมาท าใหม่ไม่ได้  รอบที่แล้วก็น่าจะปรึกษาได้ก็ไม่ปรึกษา  มารอบนี้มาปรึกษา
    เปลี่ยนแปลงอีก 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   ที่จริงพวกเรื่องนี้ก็น่าจะรายงานให้พวกสมาชิกสภารู้ครับว่าจะท าอะไรกันบ้าง 
  สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ใช้มาถึงที่สภาแล้วแบบเหมือนว่าเพ่ิงจะรู้อย่างน้อยๆให้เวลาพวกผมได้ไปศึกษา 

ข้อมูลมันมีปัญหาไหมอย่างน้อยๆเราก็ยังไปปรึกษาหารือกันก่อน 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   เอกสารหนังสือก็ส่งตามกฏตามเกณฑ์ตามระเบียบทุกอย่างคุณไม่ดูแล้วรอบนี ้
นายกเทศมนตรี   จะมาผมส่งเอกสารตามก าหนดเวลาคุณก็พิจารณากันสิ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ผมขอให้หัวหน้าช่างช่วยอธิบายระบบไร้สายให้ฟังหน่วยครับว่ามันเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  อย่างไรให้สมาชิกสภาได้ทราบว่าเป็นอย่างไร จะได้ไม่มีข้อแคลงใจครับ 
 



 
-  ๕  - 

นายณรงค์  โสภา    เรียน ประธานสภาเทศบาล  ผมนายณรงค์  โสภา  หัวฝ่ายแบบแผนและ 
หัวฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ก่อสร้างคือผมเองก็ไม่ได้เช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบเสียงหรือระบบไฟแต่ผมก็ได้ศึกษา 
    ข้อมูลเบื้องต้นถ้ามองใกล้ๆ เทศบาลต าบลลูกแกที่ใช้ระบบเสียงไร้สาย ปัญหาของ 

ลูกแกเรื่องการรบกวนสัญญาณก็จะท าให้ไมด่ีเท่าที่ควร  ปัญหาคือผู้รับจา้งหมดสัญญา
ไปแล้วเวลาให้มาติดตามด าเนินการแก้ไขภายหลังก็จะเกิดก็จะเกิดการล่าช้า  แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นระบบไร้สายหรือมีสายในความคิดของผมมันน่าจะขึน้อยู่กับสภาพพื้นที่อย่างของ
เราสภาพพื้นที่ไม่มากเท่าไหรค่รับแค่ 0.91  กว่ากิโล  ถามว่าจะใช้ระบบไหนดีผมเอง
ระบบไหนก็ได้ครับอยู่ที่นโยบายของผู้บริหารถ้าเป็นระบบไร้สายก็สามารถติดต้ังได้แต่
ปัญหาที่เกิดคอืระบบมันจะรบกวนสัญญาณ  สญัญาณมนัจะใช้งานไม่ดีเท่ากับมีระบบ
สาย ระบบสายมันจะเกิดการเสถียนกว่า  อีกส่วนหนึ่งถ้าพื้นที่ของเราเล็กถามว่าใช้
ระบบสายได้ไหมก็ใช้ได้  ใช้ระบบไร้สายได้ไหมก็ใช้ได้  เพราะฉะนั้นคือถ้าจะใช้อย่างใด
อย่างหน่ึงเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดว่าถ้ากรณีเป็นระบบไร้สายถ้าเราไปดู
มาตรฐานหรือรายละเอียดที่มันมีมาตรฐานที่สูงขึ้นก็อาจจะไม่เกิดเหตุภายหลังตามมาก็
ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณก็อาจจะสูงขึ้นได้เพราะว่าเราเลือกมาตรฐานที่สูงขึ้นก็ต้องดู
ที่งบประมาณในการติดตั้งด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นถา้จะสรุปกันว่าจะเลือกไร้สายหรือระบบมี
สายก็ตามก็คิดว่าน่าจะหาข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญหรือจากห้างร้านบริษัทที่มีความช านาญ
เพื่อเอามาพิจารณาน ามาใช้ต่อไป 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  อยากจะสอบถามว่าที่เทศบาลต าบลลูกแกมีปัญหารบกวนสัญญาณที่ไปรบ 
ประธานสภาเทศบาล  กวนสัญญาณคอือะไรไปรบกวนสัญญาณครบั 
    นายณรงค์  โสภา   คลื่นสญัญาณเพราะว่าอย่างระบบไร้สายมันจะมีหน่วยในการควบคุม คือสาย
หัวฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ที่ไปรบกวนคือสายสื่อสารมันมีหลายประเภทไม่ว่าจะสายไฟ หรือสายอินเตอร์เน็ต 

หรืออะไรก็แล้วแต่ที่บางที่สายอาจเกิดการช ารุด หรืออะไรก็แล้วแต่ทีท่ าให้สัญญาณตรง
นี้มันมีผลกระทบต่อความไม่เสถียนกับสัญญาณได้ของระบบที่เป็นไร้สาย สัญญาณ wf ก็
รบกวนได้ครับ  ทั้งนี้ทั้งนั้นกย็ังไม่ 100% นะครับต้องไปศึกษาข้อมูลว่ามันอาจจะมี
อุปกรณ์ที่ดีก็ได้ของระบบไร้สาย 

นายวรุตม์  โพธิ์ประสิทธิ ์   ขอชี้แจงเพิ่มเติมเท่าที่ผมทราบข้อมูลดีของระบบไร้สายกรณีที่เราเจอปัญหา  
รองปลัดเทศบาล   คือบางบ้านจะบอกว่าล าโพงเสียงดังรบกวน แต่ถ้าเป็นระบบไร้สายสามารถเคลื่อนย้าย 

ต าแหน่งล าโพงได้โดยที่ไม่ต้องเดินสายเข้าเรียกว่ายืดหยุนได้ในการที่เราจะขยับต าแหน่ง
ล าโพงไปอยู่จุดไหนก็ได้ ถ้าก าลังภาคส่งเราส่งถึง  ส่วนระบบสายที่เจอปัญหา ณ 
ปัจจุบันบางทีการบริหารจัดการสายไฟของการไฟฟ้า หรือการระบบสื่อสารต่างๆ มักจะ
มากระทบกับเสียงตามสาย คอืบางที่เขามาตัดสายหรือมาปรับปรุงสายก็จะมากระทบ
กับเราตลอด ถ้าเรารู้ทันก็สามารถเข้าไปแก้ไขทัน  แต่ส่วนใหญ่กว่าเราจะรู้บางทีก็ตัดไป
หลายวันแล้วมันก็จะมีผล  แต่ผมเชื่อว่าอย่างระบบไร้สายมันจะมีตัวบูทหรือตัวตัด
สัญญาณอะไรต่างๆ อันนี้เราต้องมาก าหนดในสเปคกันอีกที 

นายศักดา  ศิริทองเกษตร   เรื่องสายโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อก่อนมนัเยอะมากมายที่รองปลัดบอก 
  สมาชิกสภาเทศบาล  ว่ามันจะมายุ้งกับสายของเรา  ณ  ปัจจุบันตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตมาตอนหลังใช้สายไฟ 

เบอร์ออฟติกหมดแล้วครับ  ซึ่งจริงๆ คูส่ายที่เข้าบ้านจากที่มาเป็นมัดๆ เป็นหลายๆ  
เส้นก็จะเหลือน้อยลงปัญหาที่เราจะโดนรบกวนน่าจะน้อยลงไปแล้ว  เพราะว่าทางทีที
แอนทีได้มาเก็บสายทองแดงสายเก่าที่มันโยงเต็มไปหมดตอนนี้เหลือน้อยมาแล้วครับ  
ปัญหาสายไฟนี้น่าจะหมดไปครับ 
 
 



 
-  ๖  - 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมเรื่องน าเสนอถนนเทศบาล 3 ฝั่งตรงข้ามร้านเกี๋ยวเต๋ียวกะลามีต้นไม้เอียง 
สมาชิกสภาเทศบาล ล าถนนออกมาประมาณ 2 เมตร รถสัญจรไปมาไม่สะดวกช่วยตรวจสอบและแก้ไข

ด้วยครับและก็ถนนร้านจังบริการผิวถนนเป็นหลุมช่วยดูแลและแก้ไขด้วยครับ 
 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไม่   ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาเทศบาล    (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 25๖๓  ได้ด าเนินการมาจนครบทุก
วาระแล้ว  จึงขอปิดประชุม  

เลิกประชุม  เวลา  1๒.๐0 น. 
     
    (ลงชื่อ)       วิชิต  เกียรติศิริอนันต์         ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต์) 
          เลขานุการสภาเทศบาล 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  25๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์  25๖๓  เวลา  1๐.00 น.  แล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 
(ลงชื่อ)   สุรสิทธิ์  ขลุ่ยศรีตระกูล  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุรสิทธิ์  ขลุ่ยศรีตระกูล) 
 
(ลงชื่อ) เอกชัย   เหล่าจินดาพันธ ์กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายเอกชัย   เหล่าจินดาพันธ)์ 
 

(ลงชื่อ)    พลวัฒน์  ตันนิติไพศาล กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายพลวัฒน์   ตันนิติไพศาล) 
 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้รับรองรายงานการ 

   ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามญั  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  25๖๓  เมื่อวันที่   
    ๒๗  เมษายน  25๖๓  เวลา  1๒.00 น.  
 

 (ลงชื่อ)    รุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร                                     
         (นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร) 

             ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


