
 

๑ 

 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที ่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๕.๐๐ น. 
.......................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 

 

นางสาวพรรณพัชนันท์ อัครมั่นคงวณิช 
นายนิพนธ์         สายสืบสวัสดิ์ 
นายสว่าง         ทัดเทียม 
นายดนัย          เอ่ียมวสันต์ 
นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร 
นายพิชัย       ทรงศักดิ์ศรี 
นายปิยมิตร      มูลผลา 
นางศิริลักษณ์   พงษ์พานิช 
นายชัยวุฒิ       นาคสินธุ์ 
นางสาวศศิธร   แต้พานิช 
นายณภัทร      กิตติโกษา 
นายพรศักดิ์     ก่อเลิศรัศมี 
นายจิรชัย       อัมราลิขิต 
นายสิทธิศักดิ์   มูลผลา 
นายวีรวุฒิ       กรกิจโสภณ 
นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
นางสาวเพียรผจง  รวงผึ้ง 

 

รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 
ผู้ลาประชุม  จำนวน  ๔คน 
ผู้ขาดประชุม  จำนวน  - คน 
 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

นายบัญชา      สายสืบสวัสดิ ์
นายสมชัย      สนธิอัชชรา 
นายชัยวุฒิ     นาคสินธุ์ 
นางสาวศศิธร  แต้พานิช 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ลาป่วย 
ลาป่วย 
ลาป่วย 
ลากิจ 

 
 
 



 
 

-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

 
๑๔. 

 
๑๕. 

 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 

นายวิจัย          อัมราลิขิต 
นายศุภฤกษ์      มูลผลา 
นายประยูร       กิจอริยกุล 
นายปรีชา         กาญจนบัตร 
นายธเนศร์        เจริญชัย 
นายประยุทธกาญจนางกูรพันธุ์ 
นายดำรงศักดิ์    ทองนพเก้า 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช 
นางสาวสุภารัตน์  พุทธรักษา 
นางสาวจินตนา   รอดอารมย์ 
นายจิรศักดิ์         คงทอง 
นางรัฐศรัณย์       ตันบันลือสุข 
นางอัญชลี          แย้มโพธิ ์
 
นางอัญชลี          คงทอง 
 
นางสาวรังศิมา     เสียงเพราะ 
 
นางเกล้าฟ้า        ทองสนธิ 
นางจีระวรรณ      ศรีบุญยัง 
นางพัชรี            เจริญศรีวฒัน์ 
นางสาวปฐมาวดี  พิริยะตะกุล 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี (เป็นกรณีพิเศษ) 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
รก.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และ ผอ.กองสวัสดิการฯ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 

นางสาวเพียรผจง  รวงผึ้ง  เนื่องจากวันนี้ นายบัญชา สายสืบสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอลาป่วย  ดังนั้น  รองประธานสภาเทศบาล จึงทำหน้าที่ประธานสภา 
    เทศบาล ในการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญ นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช  

ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการ
ตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

น.ส.พรรณพัชนันท์ อัครมั่นคงวณิช ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ดิฉันขอเชิญเลขานุการ 
รองประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ให้สมาชิกสภา 
    เทศบาลได้รับทราบ ขอเชิญค่ะ 

นางสาวเพียรผจง  รวงผึ้ง  ประกาศสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เรื่อง  เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ครั้งแรก ประจำปี 

พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  ได้กำหนดสมัยประชุม 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  มีกำหนด  ๓๐  วัน  
เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  นั้น 

 



 
 

-๓- 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ 
๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
พนัสนิคม  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๖๔   

 
(นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์) 

     ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
น.ส.พรรณพัชนันท์อัครมั่นคงวณิช -เนื่องจาก นายบัญชา สายสืบสวัสดิ์  ประธานสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาลขอลาป่วย  ดังนั้น  ดิฉัน ในฐานะรองประธานสภาเทศบาล จึงทำหน้าที่ 
    ประธานสภาเทศบาล  ดำเนินการประชุมครั้งนี้ 

ที่ประชุม    -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
น.ส.พรรณพัชนันท ์ อัครมั่นคงวณิช -สำหรับรายงานการประชุมทางคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
รองประธานสภาเทศบาล  ประชุมไดต้รวจพิจารณาแล้ว และเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดส่งให้ท่าน 
    สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
    ขอแก้ไขหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไข  ขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
เมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  โปรดยกมือค่ะ 
 สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง       ๑๔     เสียง 
 สมาชิกสภาเทศบาล ไม่รับรอง...........-.......เสียง 
 สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม    -สมาชิกสภาเทศบาล  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
    เมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
    ๒๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ด้วยคะแนนรับรอง ๑๔ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี และ 

งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เพื่อทราบ   
น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช ๓.๑  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
รองประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ นายกเทศมนตรี ค่ะ 
 
 
 



 
 

-๔- 
 

นายวิจัย  อัมราลิขิต   -ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายกเทศมนตรี   (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ตามท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ือให้มีความสอดคล้องและ 
    เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
    แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ  

๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงานโครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่  ๓ พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่
อนุมัติแล้วแจ้งสภาท้องถิ่นทราบต่อไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ  ณ วันที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
  (นายวิจัย   อัมราลิขิต) 
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 

มติที่ประชุม    -รับทราบประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช ๓.๒ ญัตติเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ค่ะ 

นายวิจัย  อัมราลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ  
นายกเทศมนตรี   เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
     เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๐๔ โครงการ มีโครงการที่มีสถานะดำเนินการ 
เสร็จสิ้น  ๕๒ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ ๕๒ โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา ๕ ด้าน คือ 
 ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๓.ด้านคุณภาพชีวิต 
 ๔.ด้านวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเที่ยว 
 ๕.ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 
 



 
 

                -๕- 
 

แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เทศบาลเมือง
พนัสนิคมจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการที่ไม่มีความ
เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและเป็นโครงการที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนก่อน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง เพ่ือดำเนินการ
ตามโครงการต่าง ๆ   
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ดำเนินการโครงการได้ตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๕๒ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๕๐ จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ไปสู่การปฏิบัติ (๕๐–๗๐% อยู่ในเกณฑ์พอใช้๗๑–๘๐%  
อยู่ในเกณฑ์ดี  และ ๘๑–๑๐๐%อยู่ในเกณฑ์ดีมาก)  
 ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๕๒ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๕๐  

ตารางเปรียบเทียบการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ปีงบประมาณ 
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
ประจำปี 

ดำเนินการได้จริง ไม่ได้ดำเนินการ 

  จำนวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 

พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๐๔ ๕๒ ๕๐ ๕๒ ๕๐ 
 

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ 
ดำเนินการ 

ได้จริง 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน ๗ ๒ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

๒ ๖ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต ๒๔ ๒๔ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี  
และการท่องเที่ยว 

๖ ๖ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการองค์กร ๑๓ ๑๔ 

รวม ๕๒ ๕๒ 

  
 
 
 



 
 

                         -๖- 
 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงรายงานการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาลเพ่ือโปรดทราบต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิจัย    อัมราลิขิต) 
      นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 

ที่ประชุม    -รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
    เมืองพนัสนิคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

น.ส.พรรณพัชนันท์ อัครมั่นคงวณิช ๓.๓ญัตติเรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ 
รองประธานสภาเทศบาล  การจัดบริการสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
     -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ค่ะ   

นายวิจัย  อัมราลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาล  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง รายงาน 
นายกเทศมนตรี   ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี  
    พ.ศ.๒๕๖๔   
     ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการ
    การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบ 
    เกณฑ์ชี้วัดและการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  และให้นำเกณฑ์ 
    ชี้วัดของเทศบาล จำนวน ๓๗ ตัวชี้วัด ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัด 
    บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาล ซึ่งผลการประเมิน 
    ดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนและการ 
    กำหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนให้ อปท.สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ 
    สาธารณะให้ดียิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือเทศบาลดำเนินการตามขั้นตอนและ 
    วิธีการประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลในโปรแกรม 
    ระบบประมวลผล แล้วส่งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.ก.ถ. และรายงาน 
    สภาเทศบาลทราบ 

 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ดำเนินการประเมินตนเองฯ และบันทึก
ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลในโปรแกรมระบบประมวลผลการประเมิน
ขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และจัดส่ง
ให้สำนักงาน ก.ก.ถ.เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินดังกล่าว 
ให้สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมทราบ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
แนบท้ายนี้ 
 ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม    -รับทราบรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ 
    สาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
  



 
 

-๗- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 
น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.จิรชัย  อัมราลิขิต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ค่ะ 

นายจิรชัย  อัมราลิขิต   -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม และเพ่ือนสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายจิรชัย  อัมราลิขิต สมาชิกสภา 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑ กระผมอยากจะเรียนผ่านท่านประธานสภา
เทศบาล  ไปยังท่านผู้บริหารจากการที่มีการดำเนินการดาดคลองอยู่ขณะนี้
ทางผู้รับเหมาได้มีการกั้นทางน้ำ ฉะนั้นจะทำให้ทางน้ำหยุดนิ่ง ส่งผลให้น้ำใน
คลองเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน  ข้าพเจ้าขอ
เสนอให้ท่านผู้บริหาร แจ้งไปยังผู้รับเหมาให้ดำเนินการสูบน้ำที่เน่าเสียเหล่านี้
ส่งไปยังบ่อรับน้ำเสียที่อยู่ตามหัวสะพานต่าง ๆ  เพ่ือส่งไปที่โรงบำบัดน้ำเสีย 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -ขอเชิญนายกเทศมนตรี ค่ะ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายวิจัย  อัมราลิขิต   -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ จากการที่ทางสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   เทศบาลได้เสนอปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียซึ่งผมดูในเฟซบุ๊คเหมือนกันที่มีการ 

ร้องเรียนมาในเฟซบุ๊คเรารักพนัสนิคมว่าณ ขณะนี้ผู้รับเหมาได้ก่อสร้างดาด
คลองในช่วงแถวโรงเรียนวัดเกาะแก้วนครสวรรค์ซึ่งเป็นปลายสุดเขตของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยผู้รับเหมาจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำคันดินกั้นน้ำ
ไม่ให้ไหลผ่านบริเวณท่ีก่อสร้างอยู่ซึ่งก็ส่งผลกระทบทำให้น้ำนิ่ง แต่เมื่อน้ำนิ่ง
และไม่มีการเติมอากาศในน้ำเลย ผมก็ยังคิดไมอ่อกว่าจะทำอย่างไรดี  ซึ่งเมื่อ
ทางสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแนะมาและสามารถที่จะดำเนินการได้ เพราะว่า
บริเวณหัวสะพานจะมีบ่อรับน้ำเสียอยู่ทุกจุด ถ้าสามารถบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนได้  จะแจ้งให้ทางกองช่างประสานผู้รับเหมาให้ดำเนินการนำ
น้ำเน่าเสียดูดส่งไปเพ่ือบำบัดที่ออกซิเดชั่น หรือบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมือง
พนัสนิคมซึ่งก็เป็นการดีที่ทำให้การก่อสร้างสามารถที่จะดำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยการสูบน้ำในคลองส่งไปทีบ่่อรับน้ำเสียตรงหัวสะพานและหลังจาก
นั้นน้ำตรงนั้นจะไหลไปตามท่อรับน้ำเสียและไปบำบัดที่บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาล
ฯ ก็คงจะเริ่มดำเนินการได้เลย เพราะฉะนั้นเบื้องต้นผมให้เขาปล่อยน้ำไปทีละ
นิดแต่ผู้รับเหมาก็ร้องเรียนมาว่าถ้าเค้าดำเนินการเรื่องปล่อยน้ำไปการก่อสร้าง
จะชะงักทันที และตอนนี้รู้สึกว่าการก่อสร้างจะช้าไปประมาณ ๑๕ 
เปอร์เซ็นต์  เพราะถ้าก่อสร้างช้าเค้าจะถูกปรับวันละสามแสนกว่าบาท วัน
ก่อนผมไปประชุมเกี่ยวกับโครงการนี้ผลปรากฏว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๖ แต่โครงการนี้จะมีทำนบกั้นน้ำต้นโครงการอยู่ที่ตำบลนา
มะตูมและท้ายโครงการอยู่ที่ตำบลไร่หลักทองซึ่งทั้งหมดที่จะดาดคลอง
ภายในเขตเทศบาลเรายังทำไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ขาจะต้องดาดคลอง 
ถึงทำนบกั้นน้ำทั้งสองจุด ซึ่งการทำดาดคลองหากทำครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ใช้งบประมาณตอ่เนื่องก็อีกประมาณสองร้อยกว่าล้านบาทจนเสร็จสิ้น 
 
 



 
 

-๘- 
 
ทุกโครงการเพราะฉะนั้น  เรื่องดาดคลองจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
ซึ่งขณะนี้เขาได้มาทำที่หลังวัดเกาะแก้วนครสวรรค์จุดหนึ่งและขณะนี้เริ่ม 
มาทำในเขตเทศบาลฯ แล้วตรงบริเวณสวนสาธารณะจะเป็นสถานที่กั้นน้ำ
เป็นช่วง ๆ ถ้าน้ำอยู่นิ่งไม่มีการระบายจะทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย  เพราะฉะนั้น
เป็นสิ่งที่ดทีีท่างสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอความเห็นดังกล่าวทำให้เป็นการ
แก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง แต่ถ้าน้ำมามาก ๆ เช่น เดือนตุลาคม–พฤศจิกายนที่
ผ่านมาเขาจะหยุดการก่อสร้างเลยประมาณเดือนเศษ ๆ ทำให้เขาช้ากว่า
กำหนดประมาณ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็มีปัญหาพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้
จะต้องฝากกองช่างช่วยดำเนินการให้ด้วย ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือ ดินที่
เกิดจากการขุดลอกคลองดินตรงนี้จะไปอยู่ที่ไหนแต่ดินตรงนี้ที่จะเอาไปถมที ่
ได้เฉพาะในที่สาธารณะหรือที่ของวัดเท่านั้น หรือที่ขององค์กรการกุศลต่าง ๆ  
จะไปถมที่ของเอกชนไม่ได้ ฝากทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมช่วยดู
ซ่ึงดินที่ขุดขึ้นมามีจำนวนมาก  เกรงว่าถ้าไปกองไว้ที่กองขยะเก่าของเทศบาล
เมืองพนัสนิคมคิดว่าพ้ืนที่กองขยะไม่น่าพอไว้ ถ้าเป็นไปได้อยากฝากสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่มีความคุ้นเคยกับทางวัดหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ  
ที่ต้องการดินไปถมที ่ซ่ึงคงจะระบายดินดังกล่าวไปสู่ส่วนนั้น เพราะพ้ืนที่ 
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะแทบจะไม่มีที่ถมแล้ว นำเรียน
ให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ค่ะ 

นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติกระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเขต ๓ กระผม

ขอฝากเรื่องสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองพนัสนิคมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง การ
แข่งขันฟุตบอลก็เพ่ิงจบไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วผมอยากจะให้ทางผู้บริหารดูแล
สนามฟุตบอล ภายในสนามจะเป็นหลุมบ่อจำนวนมาก ผมอยากจะให้ 

    นำทรายถมบริเวณที่เป็นหลุมและสปริงเกอร์ชำรุดใช้ไม่ได้ผมอยากจะให้ 
    รดน้ำสนามกีฬาเทศบาลฯ  เพราะหากหญ้าสนามฟุตบอลแห้งเวลาลงไปเล่น 
    ฟุตบอลพ้ืนสนามจะแข็งมาก อยากให้รดน้ำสนามฟุตบอลวันละครั้งก็ยังดี 
    เพ่ือให้หญ้าชุ่มชื้น ผมขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร 
    ขอบคุณครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายวิจัย  อัมราลิขิต   -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ในเรื่องนี้ผมได้คุย
นายกเทศมนตรี   กับชมรมฟุตบอลอาวุโสพนัสคัพมาตอนที่ผมเป็นประธานปิดฟุตบอลทาง 
    ประธานก็ได้เสนอแบบให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลไว้คือสนามฟุตบอล  
    ปัจจุบันค่อนข้างแข็ง เรื่องรดนำ้สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีเจ้าหน้าที ่
    รดอยู่ทุกวันอยู่แล้ว  แต่มีขาดช่วงในการรดน้ำเนื่องจากมีปัญหาเรื่องท่อน้ำ 
    อุดตันเจ้าหน้าที่ต้องไปดำเนินการเรื่องนี้ก่อน  แต่ตอนนี้น่าจะแก้ไขเสร็จ 
 
 



 
 

        -๙- 
 
    เรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงผมได้กำชับตลอดให้รดน้ำทุกวัน ส่วนเรื่องสปริงเกอร์เสีย 
    ทำให้สนามไม่ได้รดน้ำ  ต้องแจ้งทางสำนักปลัดเทศบาลให้นำรถดับเพลิงไป 
    รดน้ำ เพราะฉะนั้นเรื่องการรดน้ำขอให้สมาชิกสภาเทศบาลวางใจไดเ้ทศบาลฯ  
    รดน้ำทุกวัน  เรื่องทรายผมได้คุยกันแล้วว่าจะต้องเอาทรายมาลงเพ่ิมเติม 
    ให้สนามฟุตบอลนิ่มและมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาจะเริ่มดำเนินการเร็ว ๆ นี้ 
    ตามท่ีให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลไดแ้นะนำขอบคุณครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช สมาชิกสภาเทศบาล ค่ะ 

นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและเพ่ือนสมาชิก ดิฉัน ศิริลักษณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล พงษ์พานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อยากจะฝากไว้พิจารณาเนื่องจาก

เมื่อช่วงเช้าทีไ่ด้เข้าไปร่วมประชุมเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับเมืองของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม  มีความเห็นว่าหอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
กว้างมาก เวลาประชุมจำนวนคนน้อย ๆ การเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ มองว่า
เป็นการสิ้นเปลืองเป็นไปได้หรือไมว่่าทำเป็นฉากแบ่งโซนเวลาประชุม หาก
เป็นประชุมจำนวนคนมากเรากพั็บฉากเก็บ เวลาประชุมคนจำนวนน้อยเราก็
กั้นฉากเหมือนตามโรงแรม ขอเสนอเพ่ือพิจารณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายณภัทร  กิตติโกษา สมาชิกสภาเทศบาล ค่ะ 

นายณภัทร   กิตติโกษา  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายณภัทร  กิตติโกษา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๓               

มีชาวบ้านบริเวณแถวร้านเงินเตี่ยและร้านไพโรจน์  ตลอดบริเวณหน้าร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 และตรงข้ามร้านขายเย็นตาโฟร้าน สท.ศศิธร  แต้พานิช 
ฟุตบาทชำรุดมากและมีเหล็กโผล่บางจุดซึ่งทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมก็ได้ทำ
แล้วแตท่ำแล้วก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่อพอที่จะมีงบประมาณที่จะมาทำฟุตบาท
ทางเท้าเส้นนี้บ้างหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท ์ อัครมั่นคงวณิช -ขอเชิญ  นายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายวิจัย  อัมราลิขิต  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เคารพเรื่องฟุตบาท 
นายกเทศมนตรี ทางเท้าที่ทางสมาชิกได้นำเสนอเราได้ให้ช่างไปดำเนินการดูและออกแบบเพ่ือ

จะตั้งงบประมาณถ้าเรามีเงินเหลือจ่ายในปีนี้เราจะดำเนินการให้เลยครับ
ขอบคุณครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ ค่ะ 

นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑

ผมขอนำเรียนปรึกษาท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร
เนื่องจากมีชาวบ้านได้แจ้งผ่านผมมาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมบริเวณแยก 

  
 



 
 

-๑๐- 
 
 หอพระพุทธมิ่งเมืองและน้ำได้ท่วมไปถึงบริเวณถนนบ้านเกาะกลางเมื่อ ๒–๓วัน

ก่อน ซ่ึงมีฝนตกลงมาไม่แรงมากแต่น้ำก็ยังท่วมขัง  โดยผู้บริหารได้ตั้ง
งบประมาณไปดำเนินการจัดทำท่อระบายน้ำหลายแสนบาทแต่ก็ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ อยากนำเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารช่วย
ชี้แจงในสภาเทศบาลได้ทราบว่ามีปัญหาอย่างไรถึงแก้ไขปัญหายังไม่ได้ 
ขอบคุณครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท ์ อัครมั่นคงวณิช -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายวิจัย  อัมราลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ตามที่ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   เทศบาลไดน้ำเรียนปัญหาบริเวณแยกหอพระพุทธมิ่งเมือง ซ่ึงบริเวณนั้น 
    ขอแยกเป็น ๒ ส่วน คือในส่วนของที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมทำไปเป็นส่วนล่าง 
    ซึ่งมีปัญหาของท่อระบายน้ำมาแล้วไมส่ามารถไปทางใดได้เลยเรากแ็ก้ปัญหา 
    ด้วยที่ว่าจุดนั้นเราเชื่อมต่อให้ท่อระบายน้ำเสียไปลงบ่อพักน้ำเสียลงไปบำบัด  
    เพราะฉะนั้นคือช่วงหนึ่งซึ่งจะไกลจากบริเวณนั้น และบริเวณแยกนั้นมีการ 
    ก่อสร้างหลายช่วงและหลายขั้นตอนเพราะว่าลำดับของท่อแต่ละอันไม่สมดุล 
    กันเรากำลังให้ช่างไปสำรวจว่าท่อที่จากถนนอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งตัน 
    เราก็ได้แก้ไขให้ทะลุแล้วแต่ก็ยังช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะหาวิธีทำอย่างไร 
    ที่จะให้ระดับน้ำแต่ละท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างคนละสมัยคนละยุคนี้ให้เชื่อมต่อ 
    และระบายน้ำไปไดด้ี ผมคิดว่าในเร็ววันนี้เราจะมีการรื้อสำรวจใหญ่บริเวณ 
    แยกหอพระพุทธมิ่งเมืองและหาช่องทางที่จะระบายน้ำลงในที่ระบายน้ำของ 
    คลองทั้งสองสาย เพราะฉะนั้นขอเวลาสำรวจเส้นทางนิดหนึ่งเราพยายาม 
    แก้ไขหลายจุดด้วยกันแต่ก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผลก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่ครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ นางสาวเขมณัฐ  รักจรรยาบรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ค่ะ 

น.ส.เขมณัฏฐ์รักจรรยาบรรณ  -เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

พนัสนิคม เขต ๑ จากการที่ดิฉันได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากพ่อแม่พ่ี
น้องประชาชนในพ้ืนที่บ้านเรือนใหญ่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณลำราง
ท่อระบายน้ำทีไ่มม่ีจุดทีส่ามารถระบายน้ำได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนอกจากจะ
ส่งผลกระทบทำให้มีน้ำท่วมขังแล้ว ยังส่งผลทำให้ชาวบ้านบริเวณนั้นได้รับ
กลิ่นไม่พึงประสงค์โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มีการลงพื้นที่
ตรวจสอบและเตรียมดำเนินการแล้ว ดิฉันก็ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร
เทศบาลเมืองพนัสนิคมทุกท่านที่เล็งเห็นปัญหาและเห็นความสำคัญในส่วน
ตรงนี้ ขอบคุณค่ะ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ นายดนัย  เอ่ียมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ค่ะ 

นายดนัย    เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายดนัย  เอ่ียมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑ 
 



 
 

-๑๑- 
 
    อยากจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหารมีชาวบ้านแจ้งมา 

ตรงถนนหลังบริเวณชุมชนย่อยที่ ๑๐ ในซอยที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเกิด
การร่อนมีเม็ดหินร่อนออกมา ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อฝากท่านผู้บริหาร 
ช่วยดำเนินการด้วยครับ 
-ไมท่ราบว่ารถดูดโคลนเลนได้ทำการซ่อมเสร็จหรือยัง มีชาวบ้านแจ้งมาให้
ช่วยไปดูดโคลนเลนตรงบริเวณบ้านบุ่งคล้าเพราะว่าไม่ได้ดูดมานานแล้ว ก็
ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารดำเนินการช่วยดำเนินการ 
ด้วยครับ 
-มีชาวบ้านแจ้งมาลำโพงวิทยุกระจายเสียงตรงบริเวณธนาคารกรุงไทยเสีย 
มาหลายเดือนแล้วฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย
ให้ช่วยทำการซ่อมแซมด่วนครับ 
-ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านรองปรีชาเมื่อครั้งท่านเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้เสนอนโยบายว่ามกีารประชุมสภาเทศบาลเมือง
พนัสนิคมด้วยวิทยุกระจายเสียงที่ท่านมีนโยบายนี้ไม่ทราบว่าท่านจะมี
นโยบายนี้อยู่หรือไม่ ฝากช่วยชี้แจงด้วยครับขอบคุณมากครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -ขอเชิญ นายกเทศมนตรี ค่ะ 
รองประธานสภาเทศบาล   

นายวิจัย  อัมราลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เคารพ ตามท่ีสมาชิก 
นายกเทศมนตรี   สภาเทศบาลได้เสนอและพูดถึงปัญหาเรื่องรถดูดโคลนเลนเสียความจริงคือ 
    รถไม่ได้เสียนะครับ ยังใช้งานได้ดีแตเ่จ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูดโคลนเลนนั้น  
    ช่วงนี้ปฏิบัติงานด้านอ่ืนที่จำเป็นเร่งด่วนอยู่ครับ ถ้าเว้นว่างจากงานเร่งด่วนแล้ว 
    จะดำเนินการตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้แจ้งครับ 

-สำหรับเสียงตามสายฝากทางกองยุทธศาสตร์และงบประมาณด้วย
ครับให้ไปตรวจสอบดูว่าดำเนินการได้หรือไม่  อย่างไรขอบคุณครับ  

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.ปิยมิตร มูลผลา ค่ะ 

นายปิยมิตร  มูลผลา   -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายปิยมิตร มูลผลา 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑กระผมใคร่อยากจะขอปรึกษา 
    ท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่อง รายงานผลการติดตาม 
    และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

หน้าที่ ๒๐ ข้อที่ ๘ โครงการจ้างเหมารื้อถอนศาลาประชาคมบ้านเรือนใหญ่ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน ๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๖๐,๐๐๐ 
บาทข้อที่ ๙ โครงการจ้างเหมารื้อถอนอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาล
เมืองพนัสนิคม งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 
๓๙๓,๐๐๐ บาท  ซึ่งทั้ง ๒ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้มีการ
เบิกจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมใคร่ขออยากจะปรึกษาท่านประธานสภา
ผ่านไปยังผู้บริหารว่าวัสดุจำพวกเหล็กที่ทำการรื้อถอนออกมาจากทั้ง  ๒ 
โครงการนี้อยู่ที่ใดและมีบริษัทใดมาประมูลไปหรือไม่และถ้ายังไม่มีการประมูล 
 
 



 
 

-๑๒- 
 
ของเก็บอยู่ที่ใด และถ้ามีการประมูลไปแล้วเป็นเงินจำนวนเท่าไร และเงินที่ได้
จากการประมูลอยู่ที่ใด ขอได้โปรดชี้แจงต่อสภาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธานสภาเทศบาล   

นายวิจัย  อัมราลิขิต   -การรื้อถอนของสองโครงการนี้มีคณะกรรมการในการที่จะจำหน่าย 
นายกเทศมนตร ี   ออกไปก็อยากจะให้ทางเลขานกุารนายกเทศมนตรี (เป็นกรณพิีเศษ) ที่ในขณะนั้น 

ปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลอยู่ช่วยชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ 
ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -ขอเชิญ เลขานุการนายกเทศมนตรี (เป็นกรณีพิเศษ) ค่ะ 
รองประธานสภาเทศบาล   

นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทุกท่านสำหรับโครงการ ๒ โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็จะนำเรียน 
(เป็นกรณีพิเศษ)   ในเรื่องของความเป็นมาสำหรับโครงการแรกโครงการรื้ออาคารอเนกประสงค์ 

ของสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  โครงการนี้ครั้งแรกได้คิดค่ารื้อถอน 
ไว้ในแบบ  แต่ต่อมาจำนวนพ้ืนที่รวมถึงจำนวนปริมาณงานเกินวงเงิน ๒๐ ล้าน
บาทที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ให้เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จึงต้องมาดำเนินการตั้งงบประมาณในการรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์ฯ 
ซึ่งอาคารดังกล่าวก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ในวงเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท   
การรื้อถอนเราคำนวณมาจากช่างที่คิดแบบโครงการก่อสร้างศูนย์เดย์แคร์
ท่านผู้อำนวยการกองช่างคนที่แล้วได้คำนวณการรื้อถอนไว้ซึ่งรายละเอียด 
เนื้องานที่รื้อถอนขอดูได้ทีง่านพัสดุคือจำในรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมด จำได้ 
คร่าว ๆ  ของตัวเลขก็คำนวณไว้มีค่ารื้อถอน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ที่เราตั้ง
งบประมาณเป็นรายการใหม่เป็นค่ารื้อถอน ซึ่งอยู่ในหมวดของค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างซึ่งนำมาขออนุมัติตั้งงบประมาณกับสภาเทศบาลฯ ทั้ง ๒ โครงการ 
โครงการแรกรื้อถอนในวงเงินที่ค่ารื้อถอนโดยคำนวณไม่เกิน ๕ แสนบาท เรา
จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเมื่อจ้างรื้อถอนเสร็จตัววัสดุเราจะต้องกองและ
จำหน่ายโดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่จำหน่ายวัสดุ ๒ คณะคณะแรก เวลาเรา
รื้อเราจะแยกโครงการ  
โครงการที่ ๑   รื้ออาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
โครงการที่ ๒ รื้อถอนศาลาประชาคมบ้านเรือนใหญ่ 
ตรงนี้วัสดุที่รื้อเราจะกองและก็ขายโดยไม่ได้ประมูลเพราะว่าคำนวณในแต่ละวัน
วงเงินที่ขายไม่เกิน จึงไม่ต้องมีการประมูล แต่เป็นการตกลงราคาไปในทำนอง 
เดียวกันของศาลาประชาคมบ้านเรือนใหญ่ทำเช่นนั้น ซึ่งศาลาประชาคม
บ้านเรือนใหญ่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘  วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๘๐,๐๐๐ 
บาท ซึ่งราคาจะสูงกว่าแต่ปริมาณเนื้องานน้อยกว่าเราก็ต้องคำนวณผอ.กอง
ช่างคนที่แล้วปี พ.ศ.๒๕๖๓ก็คำนวณไว้ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการมีค่า
รื้อถอนตามวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ เมื่อรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำของกอง 
 
 
 



 
 

-๑๓- 
 
และถ่ายรูปทุกวันแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายซึ่งตอนนั้นจะ
มีกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งราคากลางตอนนั้นเราจะใช้ราคากลาง 
ค่าวัสดุซึ่งเป็นของเก่าตามรายวัน ซ่ึงปริ๊นท์เอกสารมาจากอินเตอร์เน็ตได้เลย
ส่วนหลักฐานการจำหน่ายขอดูได้ที่งานพัสดุกองคลังค่ะ ส่วนวงเงินจำไม่ได้ 
ว่าราคาอยู่ที่เท่าไรค่ะ แต่วัสดุ ณ วันนี้คณะกรรมการซึ่งกำหนดราคากลาง 
ในการจำหน่ายทั้งสองคณะจำหน่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เงินเข้าเป็นรายได้
ของเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีการทักท้วงแต่ประการใด ขอนำเรียนให้
ทราบค่ะ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.ดนัย  เอี่ยมวสันต์ ค่ะ 

นายดนัย  เอี่ยมวสันต์   -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมขอสอบถามวัสดุที่จำหน่ายไป 
สมาชิกสภาเทศบาล  จำนวนเงินที่จำหน่ายได้เท่าไรท่านก็ไม่ทราบ  ขอถามว่าเงินเข้ากองคลัง  
    หรือไม่  ถามท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท ์ อัครมั่นคงวณิช -ขอเชิญ  ผู้อำนวยการกองคลัง  ค่ะ 
รองประธานสภาเทศบาล   

นายจิรศักดิ์  คงทอง   -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ผู้อำนวยการกองคลัง  ในส่วนจำนวนเงินที่จำหน่ายวัสดุไดน้ั้น  กองคลังได้นำเข้าเป็นรายได้ของ 
    เทศบาลเมืองพนัสนิคมเรียบร้อยแล้วครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี (เป็นกรณีพิเศษ) ค่ะ 

นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  -เรียนประธานสภาเทศบาล โครงการรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จำหน่ายวัสดุได้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(เป็นกรณีพิเศษ)   ในส่วนโครงการรื้อถอนศาลาประชาคมบ้านเรือนใหญ่  จำหน่ายได้จำนวน 
    ๕๐,๐๐๐บาท เศษไดน้ำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งรายงานเรียบร้อย 
    แล้วค่ะ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.ธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  ค่ะ 

นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑ 

คือผมขอนำเรียนปรึกษาท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า 
ที่ขายโครงเหล็กรวมประตูเหล็ก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เศษ มันถูกไปหรือไมค่รับ  
และจะมีปัญหาหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -ขอเชิญนายกเทศมนตรี ค่ะ 
รองประธานสภาเทศบาล    
 
 
 



 
 

-๑๔- 
 
นายวิจัย  อัมราลิขิต   -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของ
นายกเทศมนตรี   คณะกรรมการฯ ที่ทางปลัดเทศบาลตั้งขึ้นมามีหน้าที่ที่จะต้องไปพิจารณา 
    และราคาเหล็กต่าง ๆ ทั้งหมดเป็นไปตามราคาท้องตลาด  ซึ่งมีการสืบราคา 
    ไดจ้ากราคาของกระทรวงพาณิชย์กำหนด  ส่วนเรื่องของเก่าประตูเหล็ก 
    ไม่สามารถนำไปใช้ไม่ได้แล้ว เพราะเป็นเศษเหล็ก  ส่วนใหญ่นำชั่งกิโลขาย 
    เป็นเศษเหล็กเพ่ือไปหลอมละลาย  ซึ่งเป็นอำนาจและหน้าที่ตัดสินใจของ 
    คณะกรรมการฯ  ซึ่งทางคณะผู้บริหารไม่ได้มีหน้าที่ไปเกีย่วข้องเลย  มีการ 
    จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขายทุกอย่างถ้าใช้ไม่ได้แล้วจะจัดซื้อขาย 
    ตามระเบียบของทางราชการอยู่แล้วครับ ถ้าจะสอบถามรายละเอียดซึ่งช่วง 
    นั้นท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี (เป็นกรณีพิเศษ) ซึ่งตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่ 
    ปลัดเทศบาลอยู่แล้วครับ  เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการตรงนี้ครับ 

น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะเมื่อไม่มี   
รองประธานสภาเทศบาล  การประชุมวันนี้ก็ครบวาระแล้ว  ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน   
    ท่านผู้บริหาร  เลขานุการ  หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มา 
    ประชุมกันในวันนี้  ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
 
 

.............................................. 
ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางสาวปฐมาวดี  พิริยะตะกุล) 
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวจินตนา   รอดอารมย์) 
     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     เลขานุการสภาเทศบาล 
         (นางสาวเพียรผจง  รวงผึ้ง) 
        ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๕- 
 

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  ได้ตรวจข้อความในรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
เวลา ๑๕.๐๐ น. เรียบร้อยแลว้  รับรองว่าข้อความในรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลดังกล่าว  ถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ไดล้งลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในครั้งนี้แล้ว 

 
  
    ลงชื่อ    ประธานกรรมการ 
     (นายดนัย   เอ่ียมวสันต์) 
 
 
    ลงชื่อ    กรรมการ 
             (นายสมชัย   สนธิอัชชรา) 
 
 
    ลงชื่อ    กรรมการและเลขานุการ 
      (นายสว่าง  ทัดเทียม) 
 
 
    ลงชื่อ    ประธานสภาเทศบาล 
            (นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์) 
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