
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2560 

วันพุธ ที่  15  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

 
****************** 

 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม   
1. นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภิชาติ  สวัสดี     รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายวันชัย  นาคสนั่น     สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายวิสุทธิ ์ แซ่บ่าง     สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวรวุฒ ิ พลวิชัย     สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชวน  อิสสระทะ     สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล     สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายอ านวย  กองแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายประจักษ์   สุริยาพิทักษ์    ขาดประชุม 
 

คณะผู้บริหารผู้เข้าประชุม 
 1. นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์    นายกเทศมนตรี 
          2. นายจรูญ   ฮ่ันสกุล     รองนายกเทศมนตรี 
 3. นางพิมพา   ทองวิจิตร     รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายวีรชาติ  สถิรภัทร     เลขานุการนายกเทศมนตรี 
พนักงานเทศบาลผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุวิทย์  จีนพัฒน์     รองปลัดเทศบาล 

2. นางสาวจริยา  สกุลหนู     ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น    หัวหน้าส านักปลัด 
4. นายธณรัช  ละหารเพ็ชร    ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางจีรวงศ์  รุ่งอาญา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางอุไรวรรณ  ฉิมมี     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7. นายกฤษฎา  บุญปก     นิติกรปฏิบัติการ 
8. นางสาวพิมพ์ปภัค  นาคกุล    ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางจรีพร  อิสสระทะ     ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  
 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     เรียน ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ
ข้าราชการทุกท่าน  ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 ประจ าวันที่ 15  
กุมภาพันธ์  2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ระเบียบวาระท่ี 1.1 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  มีข้าราชการย้าย
มาด ารงต าแหน่งใหม่ นายธณรัช ละหารเพ็ชร ผู้อ านวยการกองช่าง  ย้ายมา
จากอ าเภอพนม  ขอเชิญรายงานตัวครับ   

นายธณรัช  ละหารเพ็ชร 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธณรัช  ละหารเพ็ชร  ย้ายมาจากเทศบาลต าบลพนม  
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเคียนซา  ผมมีความรู้สึก
ยินดีที่ได้ร่วมงานและรับใช้พ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลเคียนซา และจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบ
ของกฎหมายครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ยินดีต้อนรับท่านธณรัช  ละหารเพ็ชร มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองช่าง
เทศบาลต าบลเคียนซา ทางเทศบาลโดยคณะนิติบัญญัติยินดีต้อนรับท่านครับ 

 1.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2560 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ระเบียบวาระที่ 1.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2560  ขอเชิญคุณพัทธนันท์  หนูแป้น  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ครับ 

นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น 
หัวหน้าส านักปลัด 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และคณะ
ผู้บริหาร  ดิฉันนางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น  หัวหน้าส านักปลัด ส าหรับการขอ
พระราชทานเรื่องราชอิสสริยาภรณ์ ประจ าปี 2560 ทางงานธุรการได้จัดท า
และส่งไปยังส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว ขอน าเรียนให้
ทราบว่าก่อนหน้านี้บางท่านได้รับไปแล้ว  และบางท่านก็เป็นการขอครั้งแรกใน
ปีนี ้ ซ่ึงท่านที่เคยได้รับเครื่องราชฯแล้วมีดังนี ้
1. นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์  นายกเทศมนตรี ครั้งที่แล้ว ได้ จ.ม. ครั้งนี้ขอ จ.ช. 
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2. นางพิมพา  ทองวิจิตร  รองนายกเทศมนตรี ครั้งที่แล้วได้ บ.ช. ครั้งนี้ขอ จ.ม.  
3. นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง  ประธานสภาเทศบาล  ครั้งที่แล้วได้ จ.ม. ครั้ง
นี้ขอ จ.ช. 
4. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วได้ บ.ม. ครั้งนี้
ขอ บ.ช. 
5. นายวันชัย  นาคสนั่น  สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วได้ บ.ม. ครั้งนี้ขอ บ.ช. 
6. นายวิสุทธิ์  แซ่บ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วได้ บ.ม. ครั้งนี้ขอ บ.ช. 
7. นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วได้ บ.ม. ครั้งนี้ขอ 
บ.ช. 
8. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วได้ บ.ม. ครั้งนี้
ขอ บ.ช. 
ท่านสมาชิกและผู้บริหารที่ขอเครื่องราชฯเป็นครั้งแรกมีดังนี้ 
1. นายจรูญ  ฮั่นสกุล  รองนายกเทศมนตรี  ขอครั้งนี้ บ.ช. 
2. นายวินัย  ฮั่นสกุล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ขอครั้งนี้ บ.ม. 
3. นายอภิชาติ  สวัสดี  รองประธานสภาเทศบาล ขอครั้งนี้ บ.ช. 
4. นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล ขอครั้งนี้ บ.ม. 
5. นายชวน  อิสสระทะ  สมาชิกสภาเทศบาล ขอครั้งนี้ บ.ม. 
6. นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ขอครั้งนี้ บ.ม. 
7. นายอ านวย  กองแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอครั้งนี้ บ.ม. 
8. นายวรวุฒิ  พลวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอครั้งนี้ บ.ม. 
ซึ่งจะประกาศผลผู้ได้รับเครื่องราชฯประมาณปีหน้า ปี 2561  
     หลักเกณฑ์ของเทศบาลต าบล ส าหรับผู้ที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ คือ 
เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง  หรือหลายต าแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
3 ปี  หรือด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งหรือหลายต าแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 
5 ปี กรณีเลื่อนชั้นฯติดต่อกัน 3 ปี,ไม่ติดต่อกัน 5 ปี หมายความว่า ถ้าเป็น
ต าแหน่งติดต่อกันจะขอล าดับชั้นต่อไปได้อีก แต่ถ้าต าแหน่งไม่ติดต่อกัน แต่
รวมกันได้ 5 ปี ก็สามารถขอชั้นฯต่อไปได้เลย 
     ชื่อชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์บางท่านยังไม่เข้าใจ ขอเรียนให้ทราบดังนี้ 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯให้เริ่มจาก เครื่องราชฯอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎ
ไทย และเครื่องราชฯอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน  ซึ่ง บ.ม. ย่อมาจาก 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ช. ย่อมาจาก เบญจมาภรณ์ช้างเผือก จ.ม. ย่อมาจาก 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ช. ย่อมาจาก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  ยกตัวอย่างเช่น  
ท่านยุทธศักดิ์  ครั้งที่แล้วได้ จ.ม. ชั้นตราที่ 4 ชื่อเต็มว่า จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  
ครั้งนี้ท่านมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ สามารถเลื่อนชั้นตราถัดไปได้เลย คือ 
จ.ช หรือชื่อเต็มว่า จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
      มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ค่ะ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่    
     ขอบคุณคุณพัทธนันท์  หนูแป้น ครับ 
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 1.3 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ระเบยีบวาระต่อไป 1.3 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 

ว่าที่ ร้อยตรี ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ส าหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เทศบาลและอบต.ทั่วประเทศ ต้อง
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะ  และจังหวัดก็สั่ง
การมายังอ าเภอ อ าเภอก็สั่งการมายังท้องถิ่น  ขณะนี้จังหวัดได้เร่งรัดเรื่องนี้  
โดยได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด”  
     ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น พ.ศ.2559 -2560 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 
1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่  โดยมี
เป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงรอย
ละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
     เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการดังนี้ 
     1. ศึกษาท าความเข้าใจเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนสะอาด “จังหวัดสะอาด”ซึ่งมีหลักการส าคัญด้านการ
รณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3 Rs และหลักประชารัฐ 
     2. แต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในระดับ
อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้ง
คณะท างาน มีตัวแทนจากสภาร่วมเป็นคณะกรรมการจ านวน 2 ท่าน โดยมี
เป้าหมายการด าเนินการดังนี้ 
       2.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลง 
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.2559 
       2.2 ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน 
และสถานประกอบการจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน า
ขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
       2.3 ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่สามารถเป็นต้นแบบการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย 
       2.4 ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย
ชุมชน” ชนิดของขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋องสี จอคอมพิวเตอร์ เข็ม
ฉีดยา เป็นขยะอันตรายที่ไม่สามารถเผาได้ต้องจัดแยกไว้ ซึ่งสามารถแจ้งให้
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เทศบาลไปรับขยะอันตรายที่คัดแยกไว้ได้  ในเดือนกรกฎาคมเราจะน าส่งขยะ
เหล่านั้นไปยังศูนย์ก าจัดที่จังหวัดปทุทธานี  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
เป็นผู้น าส่งและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
       2.5 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
ร้อยละ 85 ของโรงพยาบาล สถานีอนามัย และคลินิกเอกชน ต้องก าจัดอย่าง
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ซึ่งรายละเอียดอ่ืนๆ ท่านสามารถศึกษาได้ตามเอกสาร
ที่ทางผมได้มอบให้ไปแล้ว  
     ขณะนี้ทางเทศบาลต าบลเคียนซาได้ท าบันทึกข้อตกลง (mou) กับผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเรื่องการบริหารจัดการขยะเรียบร้อยแล้ว 
และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีประชุมคณะท างานด้านการบริหารจัดการ
ขยะอีกครั้ง  โดยเราจะเริ่มลดถังขยะ ถนนหนึ่งสายให้เหลือให้เพียง 2 จุด 
เริ่มต้นเดือนมีนาคมนี้   โดยจะแยกเป็นถังขยะเปียก ขยะแห้ง ให้ พ่ีน้อง
ประชาชนได้เริ่มปรับตัวและจะปรับลดจ านวนถังขยะลงไปเรื่อยๆ เพ่ือให้เป็น
แนวทางเดียวกันทั่วประเทศตามที่รัฐบาลได้มีแนวทางมาให้   ซึ่งผมขอชี้แจง
เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้ทราบจะได้เข้าใจตรงกัน  และหากมีพ่ีน้องประชาชนใน
เขตสงสัย  ท่านก็สามารถตอบข้อซักถามของเขาได้เป็นแนวเดียวกันกับทาง
เทศบาลครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอบคุณท่านปลัด ตามค าสั่งเทศบาลต าบลเคียนซาที่ 20/2560 ลงวันที่  
2  กุมภาพันธ์  2560  ได้แต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน จ านวน 10 ท่าน มีท่านพิมพา  ทองวิจิตร เป็นประธานคณะกรรมการ 
ท่านปลัดฯ เป็นเลขานุการ และมีผู้แทนจากสภา  2 ท่าน คือ ท่านเทิดศักดิ์   
ลิ้มเจษฎาพงษ์ และท่านจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ชี้แจงพ่ีน้องประชาชนที่สงสัย 
ไม่เข้าใจ ได้รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันด้วยครับ 

 1.4  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ต่อไประเบียบวาระที่ 1.4 มีหนังสือขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นใน
รูปแบบตรงจุด ตรงประเด็น” มีจ านวนรุ่นที่ฝึกอบรมจ านวน 7 รุ่น ท่านใดสนใจ
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งรายชื่อได้ที่ห้อง
ส านักปลัด ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดที่แจ้งข่าวสารครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2559 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่  28  
ธันวาคม  2559  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมเพ่ือแก้ไข
และรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ เชิญครบั 
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     หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 9 ท่าน   
(1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย นาคสนั่น  3.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  
4.นายอภิชาติ สวัสดี  5.นายสุเทพ ฮ่ันสกุล  6.นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์   
7.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  8.นายชวน  อิสสระทะ  9.นายวรวุฒิ พลวิชัย)  
     ไม่รับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
(1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายยุทธศกัดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง) 
     ขาดประชุม 1 ท่าน  (นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 

เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัยสามัญ ประจ าปี 
2560 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

      ระเบียบวาระที่ 5.1 ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัย
สามัญ ประจ าปี 2560 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญท่าน
ประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ ครับ 

นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผม
นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อาศัยอ านาจตาม
มาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
12) พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และความตามข้อ 21 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 ขอน าเสนอสมัยประชุมสภา
เทศบาลต าบลเคียนซา สมัยสามัญ ประจ าปี 2560 และสมัยสามัญ สมัยแรก
ของปีถัดไปดังนี้  
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2560 
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่  1 – 30   พฤษภาคม  2560 
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  17 กรกฎาคม - 15  สิงหาคม  2560 
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2560  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 2561    
1. สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 2561 ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์ – 2  
มีนาคม  2561 
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นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน  
(1.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  2.นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์) 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     มีท่านใดจะน าเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัย
สามัญ ประจ าปี 2560 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป  ตามที่ท่าน
ประดิษฐ์  ปลอดภิญโญเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม      เห็นชอบ  9 ท่าน 
(1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย นาคสนั่น  3.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  
4.นายอภิชาติ สวัสดี  5.นายสุเทพ ฮ่ันสกุล  6.นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์   
7.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  8.นายชวน  อิสสระทะ  9.นายวรวุฒิ พลวิชัย)  
     ไม่รับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
(1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง) 
     ขาดประชุม 1 ท่าน  (นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์) 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา สมัยสามัญ ประจ าปี 2560 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  
นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ท่านสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆบ้าง เชิญครับ  
     เชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ผมขอแจ้งก าหนดการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา 
สุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2560 เทศบาลได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไป
แล้วเมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2560  ได้มีมติก าหนดวันจัดงานดังกล่าวในวันที่ 
30 มีนาคม – วันที่ 5 เมษายน  2560  จ านวน 7 วัน   และได้ลงความเห็นว่า
สมควรจัดงานบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอ เนื่องจากสถานที่จัดงานเดิมน้ าเพ่ิงลด
ระดับจึงไม่สะดวกที่จะจัดงาน  ส่วนรายละเอียดของการจัดงาน  ขณะนี้การ
ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนของการเสนอโครงการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งปีที่ผ่านมาได้งบประมาณสนับสนุน 270,000 บาท แต่ในปีนี้
ยังไม่ทราบแน่ชัด คาดว่าจะมีการประชุมหารืออีกครั้งหลังจากรับทราบยอดเงิน
สนับสนุนการจัดงานดังกล่าวครับ 
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นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกสภาท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมบ้างครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซาครับ 

  
ปิดประชุม   เวลา  12.15 น. 
 

 

 


