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เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ 
รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุม  
  1.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง เขตเลือกตั้งท่ี 2 (แทน

ต าแหน่งที่ว่าง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง ได้ว่างลงจากการเสียชีวิตของสมาชิกเขต

เลือกตั้งที่ 2  ต าบลกะปาง ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ก าหนดให้ท าการเลือกตั้งในวันที่ 5 เมษายน 2557 และ
ก าหนดให้รับสมัครในระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 

  1.2 ผลการแข่งขันว่าวประเพณี ประจ าปี 2557 
ประธานสภาฯ ทางเทศบาลต าบลกะปาง ก าหนดจัดการแข่งขันว่าวประเพณี ประจ าปี 2557 

ณ สนามค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 
แข่งขัน 3 ประเภท คือ ประเภทว่าวสวยงาม ประเภทว่าวทั่วไป และประเภทว่าว
ขึ้นสูงภายในต าบล ซึ่งทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว  

  1.3 การแข่งขันมหกรรมกีฬาต าบลกะปาง ประจ า 2557 
ปลัดเทศบาลต าบลกะปาง ในปี 2557 มติที่ประชุมของคณะกรรมการกีฬาหมู่บ้าน/ต าบล มีมติท าการ

จัดการแข่งขัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2557 ประเภทกีฬา มีเช่นเดิม แต่จะเน้นใน
เรื่องกีฬาพ้ืนบ้านเพิ่มข้ึน ในวันเปิดสนามจะมีการแสดงของชมรมแอโรบิคทุก
หมู่บ้านและฟุตบอลคู่พิเศษ ก าหนดปิดสนามในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ในวันปิด 
คาดว่าจะมีการแสดงการกระโดดร่มของกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ค่ายเทพ
สตรีศรีสุนทรด้วย จ านวนทีมท่ีส่งหมู่ที่ 3 ส่งทุกทีม ยกเว้น ฟุตบอลเยาวชน อายุ
ไม่เกิน 13 ปี หมู่ที่ 7 ส่งเฉพาะทีมประชาชนชายอายุ 39 ปี ขึ้นไป ในส่วนของ
งบประมาณสนับสนุน ก็จะให้จริงตามจ านวนหัวนักกีฬาที่แต่ละทีมส่งเข้าร่วม 

ประธานสภาฯ ในส่วนของหมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านเล็กประชากรก็น้อย  แต่ก็พยายามเข้าร่วม 
กิจกรรมบางอย่างก็ต้องว่ากันไปตามสภาพแท้จริงของหมู่บ้าน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร ขอแก้ไขหน้าที่ 7 จากนางนงค์ลักษณ์ รัตนพันธ์ เป็นนางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร 

และขอเพ่ิมเติมเรื่องเงินสะสมดังนี้ ขอทราบรายละเอียด ณ วันที่ 30 กันยายน 
2556 ด้วย  

นางวันเพ็ญ ยอดทอง หน้าที่ 4 นางวันเพ็ญ เงินทอง แก้เป็น นางวันเพ็ญ ยอดทอง  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุมฯ ไม่มีและมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 3.1 การก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี 2557  
เลขานุการสภาฯ ด้วยระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดไว้ว่าให้

สภาท้องถิ่น ด าเนินการก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี ไว้ในสมัยประชุมสภา
สมัยแรกของแต่ละปี พร้อมกับก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไปอีก
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ด้วย จึงขอเสนอว่าในปี 2557 สมควรก าหนดสมัยสามัญไว้ จ านวน 4 สมัย ดังนี้  
สมัยสามัญท่ี 1 (สมัยแรก) ปี 2557 ก าหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม , 
สมัยสามัญท่ี 2 วันที่ 1 – 30 มิถุนายน เพ่ือจัดท าแผน, สมัยสามัญท่ี 3 วันที่ 1 
- 30 สิงหาคม เพื่อจัดท างบประมาณ,สมัยสามัญท่ี 4 วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 
และสมัยแรก ปี 2558 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ การก าหนดสมัยประชุมเห็นด้วยตามเลขาเสนอ การประชุมที่ก าหนดไว้ วันที่ 1 – 
30 ก็เห็นด้วยแต่ขอเสนอว่า วันประชุมของสภาเทศบาลน่าจะเป็น วันที่ 15 – 
30 เพราะจะได้เอาข้อมูลจากเวทีการประชุมของหมู่บ้าน มาเข้าสู่การประชุม
สภาได้ 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิก การจะก าหนดวันประชุมของแต่ละสมัยประชุม ปกติก็
มักจะเป็นช่วงปลายของแต่ละสมัย เพราะมีข้ันตอนและเอกสารประกอบการ
ประชุมมาก จึงคิดว่าน่าจะสอดคล้องกัน ท่านใดมีความเห็นจะเสนอไม่ครับ หาก
ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นว่าสมควรก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย และสมัยแรกของปี 2558 ดังที่เลขานุการสภา
เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
 4.1 การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2557  
ปลัดเทศบาล ในปี 2557 ทางเทศบาลก าหนดรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการร่วมมือ

กับอาสาปศุสัตว์และ อสม. ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ฝากทุกท่านช่วยชี้แจงเรื่องการเก็บเงินค่าฉีด เป็น
ค่าตอบแทนให้กับผู้ฉีด ในอัตราเข็มละ 20 บาทด้วย เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติไม่เพียงพอ 

 4.2 การให้บริการหน่วยแพทย์ EMS 
ปลัดเทศบาล การให้บริการหน่วยแพทย์ EMS (รถกู้ชีพ กู้ภัย) ทางงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

พร้อมจะด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการสามารถ
โทรไปเบอร์ 1669 แล้วจะมีระบบวิทยุสั่งการมายังเทศบาล โดยเจตนาของ
ผู้บริหารแจ้งว่าต้องการให้บริการกับคนในต าบลกะปาง เป็นอันดับแรกแต่ขอให้
ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่า ระบบหน่วยแพทย์ EMS เป็นระบบใหญ่ เมื่อเกิด
อุบัติเหตุก็จะต้องมีการแจ้งเข้าไปยังศูนย์บริการกลาง (ศูนย์นเรนทร) เขาจะต้อง
สั่งมายังศูนย์กู้ชีพท่ีอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุเข้าไปรับผู้ประสบเหตุ หน่วยของเทศบาล
มีพ้ืนที่รับผิดชอบตั้งแต่หน้าวิทยาลัยเอสเทค ถึงเขตต าบลคลองปาง หากมี
เหตุการณ์ที่ทางศูนย์สั่งมาหน่วยของเราก็ต้องออกไปยังจุดเกิดเหตุ หากเกิดกรณี
ซ้ าซ้อนกับคนภายในต าบล บางครั้งก็จ าเป็นต้องไปยังที่ที่ด่วนก่อน เพราะเราอยู่
ในระบบใหญ ่

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง ผมดูความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ดูท่านมีความตั้งใจมากฝากเรื่อง
ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอย่าให้ติดขัด และเช่นเดียวกันเรื่องรถน้ า ผมพูด
ตลอดเรื่องแอร์รถน้ า เมื่อใดท่านจะท าให้เรียบร้อยสักที สงสารคนขับรถน้ าครับ
ไปดับไฟเปิดกระจกควันไฟเข้ามาครับ ปิดกระจกก็ไม่มีแอร์อีก 
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นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ หน่วยแพทย์ EMS เข้าใจว่าเป็นระบบ แต่เจตนาดูแลคนในต าบล หากเราต้อง
ด าเนินการดังที่ปลัดว่า ก็ขออย่าให้เกิดผลเสีย และรถก็น่าจะใช้เฉพาะเรื่องใน
ต าบลเป็นหลัก 

 4.3 การฝึกทบทวน อปพร. 
ปลัดเทศบาล ทางเทศบาลจะฝึกทบทวน อปพร. เป้าหมาย อปพร. ทุกคน จ านวน 110 คน 

แต่ที่ผ่านมางาน อปพร. จะมีผู้มาร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาลไม่เกิน 30 – 40 
ท่าน หากการฝึกทบทวนมีจ านวน อปพร.เข้าร่วมสัก 40 – 50 ท่าน ก็จะเป็น
เรื่องท่ีดี ฝากทุกท่านช่วยเชิญชวน อปพร. ในพ้ืนที่เข้าร่วมฝึกด้วย 

 4.4 การแก้ปัญหาภัยแล้ง  
นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง ก็จะมีปัญหาเรื่องของไฟไหม้ การขาดแคลนน้ ากิน น้ าใช้ ใน

ฐานะเทศบาลก็ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแล ขอให้ทุกท่านช่วยแจ้ง ช่วยก าชับ
ชาวบ้านเรื่องไฟฟ้าลัดวงจร การเปิดแก๊สทิ้งไว้ การทิ้งก้นบุหรี่ ส่วนการให้บริการ
น้ าของรถน้ าก็จะท าอย่างดีที่สุด แต่บางครั้งขอถึงอาจจะไม่ได้เลย  เพราะรถน้ า
อาจจะมีคิวจ่ายน้ าอยู่แล้ว ต้องไปตามล าดับหนังสือที่แจ้งขอมา ที่ผ่านมามี
เหตุการณ์ไฟไหม้หลายราย บางรายรถน้ าก็เข้าไปไม่ถึง จ ากัดเรื่องภูมิประเทศ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรื่องประปา เมื่อเช้าช่วงทอนหมาใน ประปาไม่ไหลชาวบ้านแจ้งเข้ามา ประปาหมู่
ที่ 4,6 ประปาสูบน้ าไม่ทัน ช่วงนี้น่าจะสูบน้ าตรงเข้าบ่อพักน่าจะได้นะครับ 
ประปาโคกม่วงก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ด าเนินการ
เปลี่ยนท่อแก้ไขปัญหาให้แล้ว โดยเอาน้ าจากหมู่ 8 ลงมาด้วย ขอขอบคุณฝ่าย
บริหารครับ 

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง การฝึกอบรม อปพร.ขอทราบวันเวลาด้วย และคิดว่าฝ่ายบริหารน่าจะน าเข้าสู่
การประชุมของสมาชิกด้วย เรื่องของประปาฝากให้ช่วยน าเข้าแผนหางบประมาณ 
มาจัดท าประปา ครั้งก่อนเคยมีการจัดท าโครงการท าประปา ไม่ทราบว่าขณะนี้
เป็นอย่างไรฝากติดตาม เรื่องของการซ่อมแซมถนนโดยเฉพาะสายวังเนียง เป็น
หลุมเป็นบ่อมาก ผมเคยพูดในที่ประชุมว่าโครงการที่ยังมีประกันสัญญาอยู่ ต้องมี
การตรวจสอบและแจ้งให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ก่อนถอนประกัน
ผมฝากในเรื่องงนี้ด้วย 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ ขอขอบคุณผู้บริหารในเรื่องถนนสาย กม.17 ที่ผู้รับเหมาเข้าด าเนินการแล้ว แต่
ขอติติงเรื่องการแจ้งเข้าท างาน ท่านไม่แจ้งสมาชิกในพื้นที่ สภาพของถนนบางจุด
เป็นที่แคบต้องใช้แบคโฮในการขยายเป็นแนวถนนอย่างนี้ เป็นต้น และเรื่องของ
แบบแปลนผมขอแบบแปลนด้วย หากได้วันนี้ยิ่งดีครับ พูดถึงเรื่องถนนที่ช ารุด
เสียหาย เขต 2 มีหลายสาย ม.3 มีสายควนจ าไหร – หัวสะพานโพธ์น้อย,บ้านพูน 
– สวนกล้วย ในส่วนของ ม.5 มีโครงการลาดยางทับ แต่ ม.3 ยังไม่มี ถนนช ารุด
ฝากช่วยดูด้วย โดยเฉพาะบริเวณข้างบ้านนายไชยรัตน์ ท่านพูดที่ ม.5 ว่าให้เริ่ม
จากบ้านนายเชือบมาโรงเรียน ในส่วนของหมู่ที่ 5 ฝากท่านในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน
ด้วย และสายบ้านครูสมรที่ผ่าน ใช้เศษยางมะตอยไปลงไว้ ก็ขอให้ช่วยซ่อมแซม
ให้ถาวรด้วย โดยเฉพาะจากที่ท่านจะซื้อถุงยางมะตอยมาซ่อมแซมถนนหินคลุกที่
ช ารุด มีสายบ้านนายเจริญ - วังปราง บริเวณใต้สายไฟแรงสูง ท่อแตกยังไม่ได้
ปรับปรุง และฝากเข้าแผนเรื่องการยกระดับถนนสายนี้ด้วย เรื่องท่อท่านจะขอรถ
ทหารหรือไม่ครับ สายเตาถ่านในส่วนหมู่ที่ 3 ทางเลียบรางรถไฟ ยังเป็นหลุมบ่อ
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มาก สายห้วยเนียงหลังโรงเลื่อยเป็นถนนที่ชาวบ้านร่วมกันท าการบุกเบิก ขาดหิน
และท่อฝากเทศบาลช่วยดูแลด้วย จะท าพร้อมรถทหารลงกรีดก็จะดี, สายทุ่งขมิ้น 
– ป่าห้วยซาง บริเวณข้างบ้านครูไข่นุ้ย, ข้างบ้านนายสุเทพท้ัง 2 ฝั่ง ขอให้ท าการ
ยกระดับด้วยน้ าท่วมขังสูงมาก และเรื่องท่ีผมท าหนังสือขอตรวจสอบถนนสายทุ่ง
ขม้ิน เห็นเรื่องเงียบหายไปนายกตอบในเวทีประชาคมว่า เห็นไม่มีการติดตาม 
เนื่องจากผมเป็นคนท าหนังสือหากไม่มีค าตอบ ผมก็จะเป็นฝ่ายเสียหายได้ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรื่องห้องท างานของประธานสภา น่าจะมีได้ครับเช่นเดียวกับของที่ปรึกษาคน
อ่ืนๆ ไม่ว่ารองนายกฯ,เลขาฯ ก็มีกันแล้ว และเรื่องการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้อย่างเรื่องการสมัครงานที่ผ่านมา 
หากไม่รู้จากคุณนงค์ลักษณ์ ผมก็ไม่มีโอกาสรู้เลย 

นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร ดิฉันได้เข้ามาประสานงานที่เทศบาลบ่อย และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ าประปาไม่ไหล หรือการขอรถน้ าไปบริการให้
ชาวบ้าน การท างานของฝ่ายบริหารหลายเรื่องก็ดี แต่บางเรื่องก็น่าจะปรับปรุง 
เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง วันประชุมประชาคมนายกว่าพร้อมไปแจกน้ า แต่
ปัญหาคือ เขาไม่มีที่รองรับน้ า เทศบาลลงไปส ารวจแล้วจะซื้อเครื่องรองรับน้ าให้
ได้หรือไม่ ส่วนเรื่องประปาภูมิภาคราคาสูง แต่ขณะนี้ลดลงมาแล้วจากแปดพันมา
อยู่ที่ประมาณสี่พัน ซึ่งน่าจะน าปัญหานี้มาคุยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

นางอารีย์ คุระเอียด ป้ายโครงการน่าจะมีการปักให้แน่นหนากว่านี้ด้วย  
นายอภิชาติ ใจกระจ่าง เรื่องการรับสมัครงานที่ผ่านมา ชาวบ้านฝากถามว่าในเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร

งานที่ผ่านมา เช่น ต าแหน่งคนงานทั่วไปเป็นผู้หญิงมาสมัครก็รับเขา แต่พอสอบ
มาบอกเขาว่าคุณสมบัติไม่ตรง หากไม่ตรงแล้วรับเขาท าไม และอีกหลายอย่างผม
เป็นห่วงเวลาประกาศผลสอบ 

ปลัดเทศบาล กระผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบคัดเลือก ต าแหน่งคนงานท่ัวไป 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเอาผู้ชายหรือผู้หญิง แต่ในวัน
สอบก็ได้พูดให้ผู้เข้าสอบเข้าใจว่าลักษณะงานของต าแหน่งนี้ ต้องใช้แรงงานหนัก 
เช่น ตัดหญ้า,ยกโต๊ะ,ขนโต๊ะ อาจจะไม่เหมาะสมหากเป็นผู้หญิง การคัดเลือกก็
ต้องเอาคนที่เหมาะสมกับงานมากที่สุด 

ประธานสภาฯ ผมมีแนวคิดท่ีต้องการให้สมาชิกสภาเทศบาล มาประจ าที่ส านักงานเทศบาลที่เคา
เตอร์ วันละ 2 ท่าน เพื่อมาช่วยในการให้บริการประชาชน จะเริ่มในวันที่ 3 
มีนาคม 2557 แล้วจะท าตารางปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ ผมขอเสนอให้เป็นเขตละ 1 คน มาอยู่ในวันเดียวกัน เพราะจะได้ให้บริการที่
ดีกว่า และขอให้จัดท่านสนิท มาอยู่ด้วย ในส่วนของท่านประธานและท่านรอง
น่าจะสลับกันมาทุกวัน 

ประธานสภาฯ ขอท่านสนิท ก็จะด าเนินการ ส่วนของผมเองที่จัดมาอยู่ในวันจันทร์ ก็เพราะว่าวัน
จันทร์เราตกลงกันว่าจะแต่งชุดกากี 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง ท่านประธานกับท่านรองท่านเทียบเท่าฝ่ายบริหาร ท่านสูงสุดของสภาผมว่าท่าน
ต้องมาทุกวัน สลับกันมาก็ได้ 

นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร เห็นด้วย ให้อยู่ 3 คนต่อ 1 วัน โดยท่านประธานและท่านรองสลับกันมาอยู่ และ
ในส่วนที่สมาชิกจะมาประชุมกันนอกรอบทุกวันที่ 5 ของเดือน และท่ีผ่านมาก็มา
กันไม่พร้อมน่าจะนัดเวลาด้วย 
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นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง เรื่องห้องของกิจการสภาเมื่อก่อนไม่มี หลายท่านก็เสนอว่าให้มีแต่พอมีก็ไม่เห็นมา
นั่งกัน หากสภาไม่ต้องการผมก็คิดว่าน่าจะให้เป็นที่ท างานของ สสส. เรื่องการจัด
เวรเห็นด้วยกับน้องธีระพงษ์ ที่จะให้มาทั้ง 2 เขต ส่วนท่านรอง,ประธานจะมาทุก
วันหรือไม่ค่อยมาปรึกษาหารือกัน เรื่องการมาร่วมกิจกรรมของเทศบาล พวกเรา
มาร่วมกันน้อย ผมอยากให้เราคิดว่าอาสาหาเสียงกันมาผมเข้าใจหลายท่านอยาก
ท างาน แต่ก็มีหลายท่านพูดมากไปก็จะน้อยใจกัน อย่างกิจกรรมทุกวันที่ 28 
หลายท่านก็ไม่ว่าเรารู้ล่วงหน้า น่าจะจัดเวลากันได้ โดยเฉพาะวันที่ 28 นี้ ท่าน
นายอ าเภอจะมาท าโครงการเข้าวัดฟังธรรมที่วัดกะโสม พร้อมกันเวลา 09.30 น.
น าปิ่นโตมาถวายอาหารพระ แต่งกายชุดไปวัดโทนสีขาว เรื่องประปา หมู่ที่ 4,6 
ก็ได้ปรึกษาหารือหาทางแก้ไป โดยเฉพาะช่วงปลายสายน้ าไม่ค่อยพอ หน้าแล้งคน
ใช้น้ ามากอยากฝากเรื่องภาชนะเก็บน้ า เรื่อง อปพร. หลังวันที่ 20 ก็จะมีการ
ด าเนินการเต็มรูปแบบ เรื่องการซ่อมแซมถนนผมก าชับตลอดเวลา เรื่องประกัน
สัญญาเจ้าหน้าที่ท ารายละเอียดให้มาแล้ว ถนน กม.17 การลงท างานผู้รับจ้าง
ต้องแจ้งนายกก่อน แล้วนายกจะต้องแจ้งพ้ืนที่ นี้ละครับผมก็ต้องแก้ไข ผู้รับจ้าง
เข้ามาลงงานพร้อมแจ้งนายกเลย ส่วนแบบแปลนเดี่ยวจะจัดการให้ ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 5 ผมต้องการให้ชัดในเนื้องาน , ถนนสายบ้านครูสมรช ารุด การ
ปรับปรุงถนน , โต๊ะที่ท างานที่ปรึกษา การรับสมัครงานก็ได้ท าการประกาศท้ังติด
ประกาศและลงเว็บไซท์ ในส่วนคุณสมบัติก็ต้องดูลักษณะงานที่ท า คุณนงค์ลักษณ์ 
การท างานพอใจบ้าง ไม่พอใจบ้างก็ไม่เป็นไร แต่หากเม่ือใดไม่พอใจมากกว่าพอใจ 
ผมก็ต้องพิจารณา ส่วนวุฒิลูกจ้างมีคณะกรรมการระดับจังหวัดอีกทีหนึ่ง ประปา
ภูมิภาคส ารวจแล้วแต่งบประมาณสูงมาก 30 กว่าล้าน เคยประสานว่าจะใช้งบ
ของเขา ซึ่งเขาก็ยังไม่ชัดจะประสานอีกที เรื่องปักป้ายไม่แน่นอยู่ที่คณะกรรมการ
ตรวจงานต้องดูเรื่องป้ายด้วย ส่วนโครงการที่ร้องเรียนหมู่ที่ 3 ฝากปลัดช่วยท า
บัญชีสรุปมาให้ผมด้วย ส าหรับผมแล้วทุกท่านเราเป็นพวกเดียวกันไม่มีการ
แบ่งแยก ผมไม่แบ่งแยกแน่นอนท่านก็อย่าแบ่งแยกผม ต้องมาร่วมกันท างาน 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ ขอบคุณเรื่องแบบแปลนได้แล้วครับ พอได้แบบแปลนก็มีเรื่องใหม่อีกผิวจราจร
เดิมต้องบดอัด ช่างของผู้รับเหมาพูดว่าไม่ต้องบดอัดฝากท่านนายกเรื่องนี้ด้วย 

นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง ผมยืนยันงานต้องว่ากันไปตามแบบแปลน กรรมการตรวจงาน 2 ท่านจาก
ประชาคม ช่วยบอกว่าให้ท างานให้เต็มที่ ขั้นตอนอย่างไรก็ขอให้ตามนั้น 

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง เรื่องเวรยามของสมาชิกขอให้ท่านประธานสรุปให้ชัดเจน เมื่อมีห้องก็น่าจะมีคน
อยู่ โดยเฉพาะน่าจะมีพนักงานในฝ่ายกิจการสภาด้วย เรื่องการสมัครงานไม่
ต้องการจะพูดเพราะส่วนตัวก็ไม่ได้น าใครมา ฟังดูเหมือนจะเปิดเผยแต่คิดว่า
น่าจะผิดประเด็นคือ นายช่างส ารวจมีคนมาสมัครก็รับเขาแต่พอประกาศผู้มีสิทธิ
สอบ ก็บอกว่าขาดคุณสมบัติหากรู้ว่าเขาขาดคุณสมบัติ และท าไมรับสมัครเขาละ
ครับ 

ปลัดเทศบาล ส าหรับต าแหน่งนายช่างส ารวจ วันที่เขามาสมัครบุคลากรและผมไปท าสนามแข่ง
ว่าว มีน้องธุรการอยู่ก็ได้รับสมัครไว้ไม่ได้ดูวุฒิการศึกษาเขา ผมมาเห็นก็ไม่รู้จะท า
อย่างไรแล้ว เพราะว่ามีการส่งรายได้ให้คลังไปแล้ว ความจริงในการสมัครสอบ
งาน ผู้สมัครจะต้องดูประกาศก่อนจึงจะสมัครต าแหน่งนั้นๆ ใช้วุฒิการศึกษาอะไร 
วันนั้นก็จ าเป็นต้องปล่อยและมาแจ้งตอนหลังอย่างที่ทราบ 
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นางอารีย์ คุระเอียด ขอให้ท่านประธานนัดเวลาของวันที่ 5 ให้ชัดเจน  
ประธานสภาฯ ผมขอนัดเวลา 13.00 น. ที่ห้องของสภา ในเรื่องการสมัครงานฟังดูแล้วมัน

กระทบผู้บริหารมาก 
นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง ผมคิดว่ากิจกรรมทุกๆกิจกรรมของเทศบาล ผมฝากให้ผู้บริหารน ารายละเอียดมา

แจ้งสมาชิกในการประชุมวันที่ 5 ด้วย 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยกันอีกไม่ครับ หากไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน 

และขอปิดการประชุมครับ 
    ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
            (ลงชื่อ) ................................................... 
                      ( นายชลิต  ไทยทอง ) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
                       ผู้จดรายงานการประชุม  
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