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                                                       -ข้อประชุม- 
 

                                            เริ่มประชุม  เวลา   ๑๔.๐๐     น. 
 

นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์ 
ปลัดเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาฯ 

 

   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา    
     จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยค่ะ 
 

 
    - และขอเชิญ-  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา   
     สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครัง้ที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

  -  สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วม    
     ประชุมทุกท่าน   ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
     สมัยที่สี่  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  วันพุธที่  19  ธันวาคม  2561   
     ก่อนที่ผมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ผมขอให้ท่านเลขา 
     นุการสภาเทศบาล ไดอ่้านประกาศสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  เรื่อง 
     เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ   สมัยที่สี่  
     ครั้งที่หนึ่ง ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  ให้ทุกท่านได้รับทราบครับ 
 

นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์ 
ปลัดเทศบาลฯ                   

เลขานุการสภาฯ 

   - อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
 

                        ประกาศสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  
     เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  
                          ครั้งที่หนึ่ง   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 
                                 ********************** 
             ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลกระดังงา  ได้มีมติในการประชุมสภา   
 เทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕61    
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา      
 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  โดยเริ่ม  
 ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕61   เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐ วัน  นั้น 
           อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ     
 ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔        
 ข้อ  ๒๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ   
 สมัยทีส่ี่ ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕61   
  ถึงวันที่  30   ธันวาคม   2561 
                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒9  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 
                                  (ลงชื่อ)     ชัชวาลย ์  ศรีวงษา  
                                           นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
                                     ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
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นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
  ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
 

    - เรื่องท่ี  1   
                   ด้วยนายกเทศมนตรีฯ  ได้ด าเนินการจัดรายงานการติดตาม 
      ประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะ  ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
      ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2560    เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  
      เมื่อได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีฯ   ได้รายงานให้สภา 
      ท้องถิ่นรับทราบ 
     

     - เรื่องท่ี  2   
               รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61   
      ตามนโยบายการบริหารราชการ  ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ได้รับทราบ 
      ต่อไปครับ 
 

ที่ประชุมฯ      รับทราบ 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษาประธานสภา

เทศบาลฯ 

 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
   เทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยวิสามัญ ครั้งท่ีหนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61    
   เมื่อวันที่  ๒6  กันยายน  ๒๕61    
 

    - คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  
     สมัยวิสามัญ ครั้งที่หนึ่ง   ประจ าปี  พ.ศ. 2561   ในคราวประชุมเมื่อ 
     วันที่  26  กันยายน  2561  แล้วนั้น  กรรมการทั้ง  3  ท่าน ได้ตรวจ 
     รายงานการประชุมแล้ว  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  2561  จึงได้น าผลการ 
     ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  เสนอเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล 
     กระดังงา  พิจารณารับรองต่อไป 
   - ผมขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรอง 
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่หนึ่ง   
     เมื่อวันที่ 26  กันยายน  2561   
 

                              - โปรดยกมือขึ้นครับ- 
 

  - ขอเลขานุการสภาฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วยครับ   
   

 
  มติที่ประชุมสภาฯ                 

 
  - สมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้การรับรอง       จ านวน     6     เสียง  
  - งดออกเสียง                                   จ านวน     3     เสียง 
  - ไมม่าประชุม                                   จ านวน    1     เสียง 
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นายชัชวาลย์  ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาลฯ 

    ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ มี  2  เรื่องครับ 
                 เรื่องท่ี  1   รายงานการติดตามประเมินผลการจัดการ 
                               บริการสาธารณะ  ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า                   
                               เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นายสมภพ   รัตนไพบูลย์   
นายกเทศมนตรีฯ 

 

  เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  
          

 

                ด้วยส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรี  ท าเนียบรัฐบาล  โดยส านักคณะกรรมกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ได้ขอความร่วมมือเทศบาลด าเนินการบันทึกข้อมูลลงระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัด 
และค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ 
การด าเนินการประเมินตนเองของเทศบาลต าบลกระดังงา  และได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  มีด้วยกัน   6  ด้าน   
โดยรายละเอียดตามเอกสารได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว   
 
               ด้านที่   ๑   โครงสร้างพ้ืนฐานมี   7  ภารกิจ  
 

               (1)   การจัดการด้านก่อสร้างถนนและการระบายน้ า    
               (2)   การจัดการด้าน คลอง/ล าธาร บ่อน้ า และแหล่งน้ า 
                (3)   การจัดการด้านให้มรีะบบประปา 
                (4)   การจัดการด้านสะพาน 
                (5)   การจัดการด้านให้มไีฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ 
                (6)   การจัดการด้านคมนาคมและขนส่ง 
                (7)   การจัดการด้านผังเมือง 
 
               ด้านที่   ๒   งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มี   6   ภารกิจ 
 

                (๑)  การส่งเสรมิการพัฒนาสตรี 
                (๒)  การส่งเสรมิการพัฒนาผู้สูงอายุ 
                (๓)  การส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  
                (4)  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด 
                (5)  การสาธารณสุขมูลฐาน 
                (6)  การพัฒนาเด็กและเยาวชน    
 
               ด้านที่    3  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  มี   2   ภารกิจ 
 

                (1)   การศึกษาในระบบ 
                (2)   การศึกษานอกระบบ 
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               ด้านที่    4   การวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   มี  4  ภารกิจ 
 

                 (1)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 (2)   การจัดระเบียบชุมชน 
                 (3)   การจัดการความขัดแย้ง 
                 (4)   การป้องกันอาชญากรรมและการกระท าผิด 

 

                ด้านที่    5   การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    มี   1  ภารกิจ     
 

                 (1)   การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 
                ด้านที่   6    ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   มี   2  ภารกิจ 
 

(1) การอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
(2) การอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

 

                 ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง 
                  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง 
                  2. ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล 
                  3. เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารเทศบาลทราบและรับรอง 
                  4. ส่งผลการประเมินให้ ส านักงาน ก.ก.ถ. 
                  5. น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานให้ที่ประขุมสภาของเทศบาลทราบ 
                  6. แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ 
 

                  ผมนายสมภพ  รัตนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา   ได้จัดท าผลการประเมินการ 
จัดการบริการการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  48  เตรส   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   จึงประกาศการประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ 
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะเทศบาลต าบลกระดังงา ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560   มาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลกระดังงาทราบ ตามข้อ 5  ครับ 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา
ประธานสภาฯ 

 

  

  - ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ  ได้รายงานการติดตามประเมินผล 
    การจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
    ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 
        

ที่ประชุมสภาฯ 
   

  - สมาชิกสภาฯ รับทราบ   
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นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 
   วาระท่ี  3  ต่อครับ 
    เรื่องที่  ๒.  รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
       - ขอเชิญ- นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา    ได้รายงานผลการปฏิบัติ 
         ราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ตามนโยบาย 
         การบริหาราชการ  ให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้รับทราบต่อไปครับ 

      

นายสมภพ  รัตนไพบูลย์
นายกเทศมนตรีฯ 

 

  เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
             

                                     รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
                                          ของนายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา  
                                          ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
                                                      ******************* 
 

                 ตามท่ีกระผม  นายสมภพ   รัตนไพบูลย์  นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา  ได้ก าหนดนโยบาย 
การบริหารเทศบาลต าบลกระดังงา  ตามอ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552  และได้แถลงนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
ไว้แล้ว  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น  รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  
และครอบคลุมภารกิจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 

                รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61  ซึ่งโครงการและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้ แถลงไว้ โดยกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับ  ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามท่ีได้มุ่งหวังเอาไว้ 
ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ   กระผม     และคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจใน 
ระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไข ปัญหาเราจะมุ่งเน้นประชาชนโดยรวมให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส าหรับโครงการ 
ขนาดใหญ่ หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์จะมีการเตรียมความพร้อม  
เพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  
 

                 ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ.๒๔๙๖   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๔๘  ทศ วรรค  ๕  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดง 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  กระผม   จึงขอรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  โดยสรุปสาระส าคัญการพัฒนามีด้วยกัน 
7   ด้าน  ดังนี้.- 
 

                ๑.  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                      ผลการด าเนินงานทั้งสิ้น     จ านวน   6   โครงการ     เป็นเงิน   186,130.00     บาท 
 
 

                ๒.  ด้านการส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                      ผลการด าเนินงานทั้งสิ้น     จ านวน   6    โครงการ    เป็นเงิน    140,680.00    บาท 
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                ๓.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
                      ผลการด าเนินงานทั้งสิ้น   จ านวน  14    โครงการ    เป็นเงิน   5,076,288.78   บาท 
 
 

                 ๔.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                     ผลการด าเนินงานทั้งสิ้น     จ านวน  8   โครงการ    เป็นเงิน    2,231,190.00   บาท 
 
 

                ๕.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     ผลการด าเนินงานทั้งสิ้น     จ านวน   2   โครงการ      เป็นเงิน      48,400.00   บาท 
 
 

                ๖.  ด้านการป้องกันสาธารณภัย 
                     ผลการด าเนินงานทั้งสิ้น     จ านวน   1   โครงการ      เป็นเงิน          4,390.00   บาท 
 
 

                ๗.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมภิบาล 
                      ผลการด าเนินงานทั้งสิ้น    จ านวน   2   โครงการ   เป็นเงิน   259,720.00   บาท 
 
 

                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน    7,946,798.78   บาท   
 
 

                  (-เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค-์)      
                    
              ส าหรับการบริหารงานตลอดระยะเวลา  กระผม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกระดังงา  
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผล 
ส าเร็จด้วยดีตลอดมา   และจะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลต าบลกระดังงาให้มีศักยภาพ   น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่าง 
ยั่งยืนตลอดไป 
 

นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 
 

  - ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯครับ  ตามที่ท่านรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานใน 
    รอบปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕61   มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม 
    หรือมีข้อเสนอแนะให้กับท่านนายกหรือไม่  ขอเชิญซักถามได้ครับ 
  - ไม่มี 
  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ ถือว่า 
    ที่ประชุมสภา    แห่งนี้ได้รับทราบการรายงานแสดงผลการปฏิบัติ 
    ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบพร้อมกัน ณ ที่ประชุมแห่งนี้   

 
              ที่ประชุมสภาฯ 

 
  - สมาชิกสภาฯทุกท่าน รับทราบ 
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นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 
 

 
    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่   4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  
  

       - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  หรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
         ในระเบียบวาระนี้หรือไม่  --ขอเชิญครับ--- 
  
        - ขอเชิญ –  นายกเทศมนตรีฯ ครับ         
                 

 
นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 

นายกเทศมนตรีฯ 
 

 
    - ตามท่ี เทศบาลต าบลกระดังงา ได้จัดประชุมประชาคม  เมื่อวันที่ 
      23  พฤศจิกายน  2561  เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหา  ความต้อง 
      การของประชาชนในพ้ืนที่  ณ  ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้ว  โดย 
      เทศบาลฯ  ได้น าโครงการที่ประชาชนได้เสนอมานั้น สู่กระบวนการ 
      ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2564)  โดยผ่านการ 
      ประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
      เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2561   และการประชุมคณะกรรมการ 
      พัฒนาเทศบาล  เมื่อวันที่  18   ธันวาคม   2561   และได้น ามา 
      บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2564)  (เพ่ิมเติม   
      ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 2561   ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพหรือ       

 

 

      โครงการที่เทศบาลประสานของบประมาณ  จาก  อบจ.สส.  และ 
      งบพัฒนาจังหวัด  ก็ได้บรรจุไว้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เพ่ิมเติม)  
      พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามแบบ  ผ.03 ,  ผ.05   และ  ผ.08 
      ผมจึงได้แจ้งให้สภาเทศบาลต าบลกระดังงา ได้รับทราบไว้  ณ  ที่ 
      สภาเทศบาลฯ แห่งนี้ครับ   (รายละเอียดตามเอกสารแผนเพิ่มเติม 
      ทุกท่านได้รับแล้ว)             

 
นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 

 
   - มีท่านจะเสนอแนะหรือมีข้อซักถามในเรื่องนี้หรือไม ่ 
   - ขอเชิญ – คุณเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 

 
นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 

สมาชิกสภาฯ 

 
  -  เรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้บริหารทุกท่านครับ 
     ผมนายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ สมาชิกเทศบาล  ขอเรียนถามว่าไปด าเนิน 
     การหรือยังครับ ที่จะไปของบ อบจ.ไปมาหรือยังครับ  ผมขอสอบถาม 
     ปลัดเทศบาลครับ  
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นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์ 
ปลัดเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาฯ 

 

   - เรียนท่านประธานสภาและท่านนายก ตรงนี้แผนของเทศบาลได้จัดท า 
     ประชาคมมานี้  เทศบาลได้จัดท าแผนโดยผ่านคณะกรรมการ  ๒  ชุด   
     ก็คือคณะกรรมการสนับสนุนที่มีปลัดเป็นประธาน แล้วเมื่อวานนี้เทศบาล 
     ได้จัดประชุมผ่านคณะกรรมการพัฒนาแผน ซึ่งมีท่านนายกเป็นประธาน 
     ก็บรรจุอยู่ในแผนแล้ว  เทศบาลก็ต้องท าหนังสือประสานแผนไปที่ อบจ.  
     แล้วให้ อบจ.ด าเนินการประชุมประสานแผนโดยมีนายกอบต.บางคนที 
     เป็นประธานศูนย์ประสานแผนอยู่   ตอนนี้เราพ่ึงประชุมคณะพัฒนา 
     เทศบาลเสร็จไปแล้วเมื่อวานนี้    ในส่วนนี้จะท าหนังสือประสานไปที่ 
     อบจ. ส าหรับหลังคาคุมลานจอดรถของวัดเกาะแก้ว และโครงการอ่ืนๆ 
     ที่เกินศักยภาพของเทศบาลค่ะ 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 
   - มีท่านใดจะเสนออีกหรือเปล่าครับ  
   - ขอเชิญ คุณสุรศักดิ์ นันทจิตตานนท์ ครับ 

 

นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 
สมาชิกสภาฯ 

 

   - ขอถามครับ เรื่องพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที ่๑๐ ณ บริเวณสี่แยก 
     ไฟแดงวัดเกาะแก้วจะติดตั้งเมื่อไรครับ และเรื่องเสียงตามสายที่ฝั่ง 
     ตลาดน้ าบางน้อยตั้งแต่เฟสหนึ่ง   ตั้งแต่ก่อสร้างเขารื้อไปแล้วเป็น 
     เวลา ๒ ปีแล้ว ยังไม่มีเลยครับทุกวันนี้  ไม่มีและไม่ได้ยินเสียงอะไร 
     เลยครับ เมื่อไรจะได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ครับ 

 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 

 

   - ขอเชิญ - คุณสราวุธ   อทุัยรัตนกิจครับ 

 
นายสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ 

สมาชิกสภาฯ 

 

  - เรียนประธานที่เคารพ  เห็นว่าสายโทรศัพท์ที่ใต้บ้านที่เขาย้ายไป เขา 

    ยังไม่เข้าท าเลยไม่รู้ว่าประสานไปหรือยังครับ ผมพูดหลายรอบแล้ว 

    ไม่เห็นมีใครจัดการให้ซักที 
 

นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 
สมาชิกสภาฯ 

   

   - มี ๒ เรื่องท่ีผมขอฝากท่านปลัดติดตามให้ด้วยนะครับ  

นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 
นายกเทศมนตรีฯ 

   - เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามท่ีได้มีทักท้วงมาเป็นสิ่งที่ดี คุณปลัด 

     ไปโน้ตไว้แล้วไปด าเนินการติดตาม ไปท าให้เขาแล้วใน ๑ อาทิตย์ 
     ให้รายงานมาให้ทราบด้วย  เราติดตามอีกที  ถ้ามันติดขัดอะไร 

     ผมติดตามให ้เสียงตามสายเราพึ่งจะซ่อมไป    ท าไมยังไม่ได้ยิน  
     ก็ไมท่ราบนะ ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐  ลองไปดูซิว่ามัน 

     ติดขัดอะไรตรงไหน ถ้ามันติดขัดอย่างไรก็รายงานมาให้ทราบด้วย  
     หลังเลิกจากประชุมสภาฯ  เดี๋ยวเรามาปรึกษาหาข้อสรุปกันครับ 
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นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 

สมาชิกสภาฯ 
      - คือของเดิมเก่าเสียงตามสายมันมีอยู่แล้ว  จากที่ก่อสร้างเฟสหนึ่ง 

     เขารื้อไป  จากนั้นก็เลยหายไปเลยไม่มีเสียงตามสายให้เลย ๒ ปีแล้ว 

     ไม่ได้ฟังเสียงประชาสัมพันธ์ครับ 
นายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ 

สมาชิกสภาฯ 
   - ผมนายณรงค์ศักดิ์ สมาชิกเขต ๑  สวัสดีท่านประธานสภาท่านนายก 

     และสมาชิกเทศบาลทุกท่านครับ  ผมขอถามว่า ซอย ๗  คือซอยบ้าน 

     คุณนฤมล (เล็ก) เข้าไปถึงโรงเจวัดเกาะใหญ่ตรงนั้น ผมถามว่ามันเป็น 

     ถนนของเทศบาลหรือเปล่าครับ   เพราะว่าเขาวางของเกะกะหมดเลย  
     กลางคืนมีนั่งกินเหล้ากันกลางถนนด้วยมีรถสัญจรก็จะเป็นอันตราย  
     ฝากขอให้แจ้งสายตรวจเข้ามาตรวจบ้างและเสียงตามสายก็ไม่ได้ยิน 

     เหมือนกันครับ 
นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 

นายกเทศมนตรีฯ 
   - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก   ผมขอเรียนตรงๆ  ว่าผมก็ขับไป 

     ดูเมื่อ  ๒  วันที่แล้ว คุณปลัดจดไว้ครับ  สั่งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ   
     กองสาธารณสุขฯ ให้ไปด าเนินการ 

     ๑. ไปตัดหญ้าด้วยมันรกมาก   
     ๒. วางกระสอบหอม ก็ไม่ว่าเพราะเขาประกอบอาชีพจริงๆ  
         แต่จะให้ขอโครงการในที่ประชุมประชาคม ในการปรับปรุง   
         ภูมทิัศน์เพื่อการพัฒนาถนนซอยนี้ให้มันสวยงาม เพ่ือป้องกัน     
         ไม่อย่างนั้นเค้ากจ็ะวางเต็มไปหมด สุดท้ายความสกปรกความ 

         ไม่เป็นระเบียบก็เกิดขึ้น เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะพัฒนาอย่างไรใน 

         กลุ่มของตรงนั้น  ผมขอฝากประธานชุมชนด้วยแล้วกัน เราไป 

         ช่วยกันพัฒนา เราไปท าให้มันสวยงามเวลาคนผ่านไปผ่านมา    
         มันเป็นที่สาธารณะมันอาจจะต้องไปตีเส้นเพ่ิมเติมด้วย ส าหรับ 

         ไฟเดียวก็ต้องไปดูด้วยว่ามันสว่างหรือเปล่า   ก็ต้องเข้าไปแก้ 
         ปัญหาตรงนั้น   แต่จริงๆแล้ววันนี้ผมอยากให้คุณณรงค์ศักดิ์ 
         เล่าเรื่องกรมเจ้าท่าให้ฟังด้วยครับ เชิญครับ  

นายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ 
สมาชิกสภาฯ 

     - เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ  ผมก็ไมรู่้ว่ามีจดหมายมาท่ีบ้าน ผมไม่ได้ 
     อยู่บ้าน ผมก็ไปรับที่ไปรษณีย์มาเปิดอ่าน เขาบอกว่าเรื่องไม่อนุญาต 

     สิ่งปลูกสร้างและให้รื้อถอนสิ่งล่วงล้ าริมแม่น้ า  ผมไม่รู้ผมก็ไปถาม 

     บ้านข้างๆ เขาไม่ได้รับหนังสือมีผมคนเดียวที่ได้รับ แล้วตรงนั้นมีที่ 
     แจ้งและไม่แจ้งก็มี พวกท่ีแจ้งยื่นไปมี ๗๓ ราย หลักฐานที่กรมเจ้าท่า  
     แต่ของผมไม่รู้ว่าหลักฐานของผมไปซ่อนไว้ที่ไหน  เจ้าท่าบอกว่าไม่มี 

     หลักฐาน   ผมก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้  เพราะเทศบาลต าบลกระดังงา 

     ส่งมา ที่นี้ผมก็บอกผู้อ านวยการว่าคุณลองกดในคอมพิวเตอร์เอาบ้าน 

     คุณวรพัฒน์  สุคนธมาน   ปรากฏว่าเขาอนุมัติ เขาอยู่ ๑ ใน ๗๓ ราย  
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     ผมบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าหลักฐานมี  ผมให้เขาไปค้นหาเขาหาอยู่นาน  
     เจ้าหน้าที่บอกผมว่าให้กลับมาให้สภาเทศบาลต าบลกระดังงารับรอง 

     แล้วมายื่นอุทธรณ์ใหม่  ผมบอกผมไม่กลับไปหาเอกสารของผมอยู่ที่นี้ 
     เจ้าหน้าที่  ๔- ๕  คน ไปค้นหามาได้ ปรากฏว่า เขาไปเก็บไว้ มันไม่ใช่ 
     ความผิดของเรา เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ เขาขอโทษก็เลยต้องเขียน 

     ค าอุทธรณ์ใหม่ยื่นที่กรมเจ้าท่าแล้ว   ถึงจะพิจารณาอีกทีว่าผ่านหรือ 

     ไม่ผ่าน มีของผม  ๑ ราย ที่ไม่ผ่าน  ๗๒ รายนั้นผ่านหมดแต่มันต้อง 

     ผ่านเพราะคนอื่นผ่านผมก็ต้องผ่านด้วย  จังหวะเราไม่ดีเป็น  ๑  ใน   
     ๗๓  ราย  ที่ยื่นไปแล้วแต่เอกสารมันหาย  ผมเลยโทรมาที่เทศบาลฯ 
     ว่าส่งไปหรือเปล่า   เทศบาลฯก็ยืนยันว่าส่ง ผมถามอีกว่าถ้าบ้านที่ไม่ 
     ได้ไปขึ้นทะเบียนหรือไม่ได้อุทธรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดต้องรื้อถอน 
 

 
นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 

นายกเทศมนตรีฯ 

 
   - ไม่ได้มีคนเดียวหรอกที่ผมโทรไปถามว่า แล้วสรุปว่าเป็นอย่างไรแล้ว     
     คุณก็อธิบายอย่างนี้ มันมีอีกหลายคนที่โทรมา และมาที่เทศบาลด้วย 
     เราก็ให้ทางนี้บริการเอาส าเนาที่เราเคยท าให้เขาไป ถ้าไปถึงนั้นแล้ว 
     ติดปัญหาให้โทรมาหาผมเลย ว่ามันคืออะไร  พอไปแล้วก็เงียบกันไป 
     หมดแต่เขาก็ไปอุทธรณ์เหมือนคุณนี้และ ที่นี้สิ่งที่เราท าให้กับท้องถิ่น 
     อีกประการหนี่ง ก็คือเป็นภาพรวมไปนี้เอาวิถีชีวิตของชุมชนเทศบาล 
     ต าบลกระดังงา มีรายชื่อทั้งหมดเป็นตั้งแล้วผมก็แนบว่านี้ชุมชนกระดังงา 
     มันเป็นชุมชนริมน้ า เพราะฉะนั้นบ้านเรือนก็ต้องอยู่ริมน้ าวิถีชีวิตเดิมๆ 
     ก็คือใช้คลองบางน้อยหรือว่าคลองซอยมันก็ต้องลง   ดังนั้น  จึงจะขอ 
     ยกเว้นทั้งเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลกระดังงา  ได้ส่งไปเป็นหนังสือ 
     ผ่านอ าเภอไป  ครอบคลุมทั้งเขตพ้ืนที่ส าหรับคนที่เขาไม่รู้หรือตกหล่น    
     แต่ผมก็ว่ายาก แต่ท าเพ่ือกันเอาไว้ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่า   อันนี้ 
     คือเรียนให้สมาชิกได้รับทราบไว้ก่อน  เพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมาย 

     เรื่องของบ้านเมืองนี้  ถึงแม้ว่าเราจะอยู่มานานก็แล้วแต่ๆ  มันผิดกัน 

     มานานแล้ว   เพราะเขาปฏิบัตินี้เขาท าหมดทั้งประเทศครับ  แต่มัน 

     เดอืดร้อนกับคนจนๆที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่บางเรื่องบางอย่างมันต้องมี 
     ข้อยกเว้นให้ แต่มันกับไม่ท ามันแปลกมากเลย มันควรจะยกเว้นคน 

     มีรายได้น้อยๆ แล้วเป็นบันไดที่ใช้จริงๆ แต่ถ้าคนที่มาท าธุรกิจสร้าง 

     ลงมาเพ่ือท าธุรกิจให้เห็นชัดๆ  นี้ควรจะเก็บเงินเขา ถ้าในความเป็น 

     จริงแล้ว เฟส ๒ นี้ที่เราสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ และบังเอิญมันม ี  
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     ในปัจจุบันนี้นะครับ  บังเอิญมันมีงบประมาณเหลืออยู่อีก จ านวน    
     ๒,๖๐๐,๐๐๐.-   บาท  ก็ได้ประชุมกับทางโยธาธิการจังหวัดและ 

     ผังเมือง ร่วมกับผู้รับจ้าง  เงินจ านวน    ๒,๖๐๐,๐๐๐.-   บาท   
     เขาจะไปท าอะไรของเรา   ยังขาดอีก  ๒๐  เมตร  ที่ไปทางคลอง 

     ไข่เน่าจริงๆ  ผู้รับเหมาไม่อยากท าแล้ว เพราะเขาต้องไปจ้างเรือ 

     มาอีก เรือต้องมาจากอยุธยา แล้วมันต้องคิดเป็นวันเป็นเดือนอีก 

     และเอามานี้มันแพงเพราะว่าถนนมันเข้าไม่ถึง   ต้องใช้เรือท่ีเอา 

     เสาเข็มไปตอกอีก     สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะท าเหมือนเดิม  
     ทีแรกถ้ามีเขาจะตัดกันดินออกแต่จะท าปักเสาไปเฉยๆ  เหมือน 

     กับวัดไทร   ก็สรุปแล้วว่าโครงสร้างแข็งแรงเหมือนเดิมแต่หลังคา 

     ไม่มี เพราะฉะนั้นอนาคตต้องใช้งบประมาณของเทศบาลท าหลังคา   
     ตรงนี้เรียนไว้ล่วงหน้าเลยว่า เพราะโครงสร้างพ้ืนฐานมันแพงใคร 

     จะท า  ถ้าเนื้องานมันน้อยเขาก็ด าเนินการท าให้  ขอเรียนให้สภา 

     เทศบาลฯ ให้รับรู้ไว้ ได้ตอบชาวบ้านจะได้ตอบได้ว่ามันคือเหตุผล      
     แบบนี้เพราะงบมันไม่มีแล้ว  แตม่ีทางเดินถึงคลองไข่เน่าแน่นอนครับ 

 
นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 
 

   
  - มีท่านจะเสนอแนะหรือมีข้อซักถามในเรื่องนี้หรือไม่ 
  - ไม่มี 

  - เมื่อไม่มี-   การประชุมวันนี้ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระ 
    การประชุมแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร 
    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ที่ได้มาประชุมกันในวันนี้ส าเร็จลุล่วง 
    ไปด้วยดี    
           
                            -ปิดการประชุมครับ- 
 

 

                                           เลิกประชุมเวลา    15.40    น. 
 

 
 
                                   (ลงชื่อ)      จิรกานต์  ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์        ผู้จดรายงานการประชุม 
                                            (นางจิรกานต ์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์) 
                                                  ปลัดเทศบาลต าบลกระดังงา 
                                           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 


