
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�   
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป# พ.ศ. ๒๕62 

ประชุมเม่ือวันท่ี 26กันยายน พ.ศ. ๒๕62เวลา 10.00น. 
ณ  ห-องประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

***************** 
ผู-มาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรเชษฐ    สุรภักดี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ    สุรภักดี  
2 นางนันทา      เทิดรัตนพงศ รองประธานสภาเทศบาล นันทา      เทิดรัตนพงศ  
3 นางอรภักด์ิเจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล อรภักด์ิเจนวิชชุเมธ  
4 นายเอกชัย    ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย    ศรีพิทักษ  
5 นายชัยวัฒน   พิบูลย สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน   พิบูลย  
6 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร  ขวัญชัยรัตน  
7 นายชาญชัย  จันทรแก.ว สมาชิกสภาเทศบาล ชาญชัย  จันทรแก.ว  
8 นางเกษร   คงชาญกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เกษร   คงชาญกิจ  
9 นายวุฒิภัทร   ล.ไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล วุฒิภัทร   ล.ไพบูลย  

10 นายสาโรช     แซ7ลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช     แซ7ลิ่ม  
11 นางจารีวัฒน   กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน   กุลเจริญ  

ผู-ไม�มาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุทธิรักษ  ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 
๒ นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 

ผู-เข-าร�วมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายอัศวิน  จินตวร นายกเทศมนตรี อัศวิน  จินตวร  
๒ นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์  
๓ นายจักรพันธุ    จุลภักด์ิ รองนายกเทศมนตรี จักรพันธุ   จุลภักด์ิ  
4 นายบํารุง        ทองทิพย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี บํารุง       ทองทิพย  
5 นายไชยา        ลุยจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรี ไชยา       ลุยจันทร  
6 นางจิระวรรณ  รุ7งฤทัยวัฒน หัวหน.าสํานักปลัดเทศบาล จิระวรรณ  รุ7งฤทัยวัฒน  
7 นายวีรวัฒน     สุภาวีระวัฒน หัวหน.าฝCายแบบแผนและการโยธา วีรวัฒน    สุภาวีระวัฒน  
8 นางธิดารัตน    ชูแก.ว หัวหน.าฝCายส7งเสริมการศึกษาฯ ธิดารัตน    ชูแก.ว  
9 นางอรพรรณ   จุลภักด์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 
อรพรรณ   จุลภักด์ิ  

10 นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ อัญชลี  อิสสภาพ  
       ตรวจถูกต.อง                                        ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 

(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)                           (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
     ประธานกรรมการ                                      กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานุการ 
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ผู-เข-าร�วมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
11 นายสมพร       ภู7ปาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สมพร   ภู7ปาน  
12  นางสุปรียา      สุมลวรรณ ผู.ช7วยเจ.าพนักงานธุรการ สุปรียา  สุมลวรรณ  
13 นางมัตติกา     กรดแก.ว พนักงานจ.างท่ัวไป มัตติกา  กรดแก.ว  

ก�อนระเบียบวาระการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.  
นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท7านประธานสภาท่ีเคารพ  ท7านสมาชิกสภาผู.ทรงเกียรติ คณะผู.บริหาร 
ผู.เข.าร7วมประชุมทุกท7าน และผู.ท่ีรับฟLงเสียงตามสายอยู7ในขณะนี้ วันนี้เปOนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2562 ซ่ึงตรงกับ 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห.องประชุมสภาเทศบาล  
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแล.ว ขออนุญาตเรียนเชิญท7านประธานได.จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญค7ะ 

 (ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
 ขออนุญาตอ7านประกาศฯ ค7ะ 
 ประกาศอําเภอร�อนพิบูลย� 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป# พ.ศ. 2562 

……………………………….. 
ด.วย ประธานสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ได.ทําคําร.องยื่นต7อนายอําเภอร7อน
พิบูลย ขอเปRดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2562  
มีกําหนด 15 วัน ต้ังแต7วันท่ี 15 – 29 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณาญัตติ
คณะผู.บริหาร และเรื่องอ่ืน ๆ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห7งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 ประกอบกับคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3528/2559  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง การมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน 
ผู.ว7าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอําเภอร7อนพิบูลย จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2562 
ต้ังแต7วันท่ี 15 – 29 กันยายน 2562มีกําหนดไม7เกิน 15 วัน 
        จึงประกาศมาให.ทราบโดยท่ัวกัน 
                                ประกาศ ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2562                                       
ถิรนาท  เอสะนาชาตัง 
                                        (นายถิรนาท เอสะนาชาตัง) 
                                           นายอําเภอร7อนพิบูลย 

  
ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                    ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญ
กิจ) 
                      กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ท7 านสมาชิ กสภาผู. ทรงเ กียรติ ทุกท7 าน ท7 านนายกฯ ท7 านรองนายกฯ  
ท้ัง 2 ท7าน ท7านท่ีปรึกษานายกฯ ท7านเลขานายกฯ รวมถึงพนักงานเทศบาล 
ลูกจ.าง และผู.ท่ีรับฟLงเสียงตามสายทุกท7าน  วันนี้เปOนการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2ประจําปP พ.ศ. 2562 ซ่ึงตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 26 
กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย  
วันนี้มีระเบียบวาระอยู7ท้ังหมด  14 วาระ แต7มีวาระเร7งด7วนท่ีทางคณะผู.บริหาร
ขอเพ่ิมเติมต7อสภาแห7งนี้ ก7อนท่ีผู.บริหารจะเสนอผมให.ทางเลขานุการสภา
เทศบาลได.อธิบายเรื่องระเบียบฯ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียนท7านประธานสภา ขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติมในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว7าด.วยข.อบังคับการประชุมสภาท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 
ข.อ 38 ญัตติท้ังหลายต.องทําเปOนหนังสือยื่นต7อประธานสภาท.องถ่ินล7วงหน.า
ก7อนวันประชุมไม7น.อยกว7าห.าวันและมีสมาชิกสภาท.องถ่ินรับรองอย7างน.อย
สองคน แต7หากสภาท.องถ่ินนั้นมีสมาชิกสภาท.องถ่ินเหลืออยู7น.อยกว7าแปดคน
ให.มีสมาชิกสภาท.องถ่ินรับรองหนึ่งคนเว.นแต7ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้
กําหนดวิธีการเสนอญัตติไว.เปOนอย7างอ่ืน 
        การเสนอญัตติให.อนุโลมใช.ตามแบบท.ายระเบียบนี้ 
        ญัตติร7างข.อบัญญัติเก่ียวกับด.วยการเงินจะเสนอได.ต7อเนื่องเม่ือมีคํา
รับรองของผู.บริหารท.องถ่ิน 
        ญัตติท่ีผู.บริหารท.องถ่ินเปOนผู.เสนอไม7ต.องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ญัตติดังต7อไปนี้อาจเสนอด.วยวาจาในท่ีประชุมสภาท.องถ่ินได.โดยใหนําความใน 
ข.อ 39 มาใช.บังคับ 
(1) ขอให.รับรองรายงานการประชุม 
        (2) ขอให.รับรองรายงานอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการต7าง ๆ  ท่ีสภาท.องถ่ิน 
             ต้ังข้ึน 
        (3) ขอปรึกษาหรือขอให.พิจารณาเปOนเรื่องด7วน 
        (4) ขอให.พิจารณาร7างข.อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข.อ 45 
        (5) ญัตติตามข.อ 41 
        (6) ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต 
         การบรรจุญัตติท่ีเสนอด.วยวาจาตามวรรคห.า ให.ประธานท่ีประชุม
บรรจุเข.าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
         ข.อ 39 การเสนอญัตติด.วยวาจานั้น ให.นําความในข.อ 63 วรรคหนึ่ง 
มาใช.บังคับโดยอนุโลม 
         การรับรองญัตติเช7นว7านี้ให.กระทําโดยวิธียกมือข้ึนพ.นศีรษะ 

  
  
ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญ
กิจ) 
                      กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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         ข.อ 63 สมาชิกสภาท.องถ่ินผู.ใดประสงคจะกล7าวถ.อยคําใดต7อท่ีประชุมสภา
ท.องถ่ินให.ยกมือข้ึนพ.นศีรษะ เม่ือประธานสภาท.องถ่ินอนุญาตแล.วจึงกล7าวได.  
ยืนกล7าว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซ่ึงจัดไว.ก็ได.และต.องกล7าวกับประธานสภาท.องถ่ิน 
ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส7วนของระเบียบ/ข.อกฎหมาย เพียงแค7นี้ขอบคุณค7ะ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณเลขานุการสภา ครับ 
      ขอเชิญท7านนายกฯ ครับ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา คณะผู.บริหารขอเพ่ิมเติมญัตติเร7งด7วน จํานวน 2 ญัตติ       
       1. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน หมวดค7าท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง  
ของกองช7างโครงการเพ่ิมผิวจราจรแอสฟLลทติกคอนกรีตผสมยางพาราถนนสาย 
สี่แยกร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อนพิบูลย หมู7ท่ี 12 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 1,924,000.- บาท เปOนระเบียบวาระท่ี 14 
       2. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ของ
งานปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง 
ประเภท รถยนตดับเพลิง ชนิด 10 ล.อ ความจุไม7น.อยกว7า 12,000 ลิตร พร.อมถังน้ํา 
ถังโฟม และอุปกรณประจํารถ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 8,000,000.- บาท  
เปOนระเบียบวาระท่ี 15 
จึงเรียนมายังท7านประธานสภาเพ่ือขออนุมัติต7อสภาในการขอเพ่ิมเติมวาระการ
ประชุม ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให-คณะผู-บริหารแทรกญัตติเร�งด�วน จํานวน 2 ญัตติ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 

 สําหรับเรื่องท่ีจะแจ.งให.ท่ีประชุมในวันนี้ – ไม7มี - นะครับ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 

ประจําป# พ.ศ. 2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 
         ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดําเนินการครับ 
นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนท7านประธานสภาท่ีเคารพ ท7านสมาชิกผู.ทรงเกียรติ คณะผู.บริหาร และ
ผู.เข.าร7วมประชุมทุกท7าน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562ซ่ึงรายงานการประชุมมีอยู7ด.วยกัน 19 หน.า ประกอบด.วย 8 วาระ
ด.วยกัน หน.าท่ี 1 เปOนรายชื่อผู.มาประชุม จํานวน 11 ท7าน ผู.ไม7มาประชุม จํานวน  
 

  
ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญ
กิจ) 



                      กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 2 ท7าน  ผู.เข.าร7วมประชุม จํานวน 12 ท7าน หน.าท่ี 2 เปOนเนื้อหาก7อนท่ีจะเข.าสู7

ระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ  
มีจํานวน 3 เรื ่อง  คือ เรื ่องที่1เทศบาลจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู.ประกอบการร.านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ซ่ึงจะมี
กิจกรรมในวันท่ี 13 – 14 กันยายน 2562 และศึกษาดูงานท่ีจังหวัดสงขลา 
และจังหวัดพัทลุงเรื่องท่ี 2เทศบาลจะมีโครงการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย 
โดยจะมีการเชิญตัวแทนชุมชนและอสม. เข.าร7วม และจะมีการอบรมในวันท่ี  
23 กันยายน 2562 เรื่องท่ี 3 เทศบาลจัดโครงการวัคซีนปYองกันเด็กจมน้ํา  
ซ่ึงจะจัดในวันท่ี 21 – 22 กันยายน 2562 รับเด็กอายุ ต้ังแต7 6 – 12 ปP  
ท่ีมีทะเบียนบ.านอยู7ในเขตเทศบาล  ก็แจ.งไปยังผู.ปกครองท่ีรับฟLงเสียงตามสาย  
และระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปP พ.ศ.  2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 จนถึง 
หน.าท่ี 5มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง
ท่ี 1 ประจําปP  พ.ศ.  2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 8  สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 3
เรื่องการพิจารณาร7างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ) จนถึง หน.าท่ี 7มติที่ประชุม 
เห็นชอบให.คงไว.ตามร7างเดิมทุกประการตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได.เสนอ
รายงานไว. จํานวน 9 ท7าน  ไม7เห็นชอบ ไม7มี งดออกเสียง 1 เสียง ต7อไปเปOนการ
พิจารณาร7างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ข้ันลงมติ ในวาระนี้ ให.สภาฯ พิจารณาอนุมัติให.ตราเปOนเทศบัญญัติหรือไม7  
มติท่ีประชุม อนุมัติให.ตราเปOนเทศบัญญัติ จํานวน 9 ท7าน ไม7อนุมัติ ไม7มี งดออก
เสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป 
ตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล.อม จนถึง หน.าท่ี 9 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 ท7าน ไม7เห็นชอบ ไม7มี และ 
งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน 
ประเภทโครงการก7อสร.างบุกเบิกถนนสายบ.านนายเขียว - บ.านหนองบอน หมู7ท่ี 7 
และหมู7ท่ี 10 ตําบลร7อนพิบูลย ของกองช7าง จนถึง หน.าท่ี 10มติท่ีประชุม เห็นชอบ9 
ท7าน ไม7เห็นชอบ ไม7มี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องญัตติ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 
2562 กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน โครงการก7อสร.างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสวง
คารแคร ถึงหลุมขยะ หมู7ท่ี 12 ตําบลร7อนพิบูลย ของกองช7าง จนถึงหน.าท่ี 11 มติท่ี
ประชุม เห็นชอบ 9 ท7าน ไม7เห็นชอบ ไม7มี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบ
วาระท่ี 7 

  
ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญ



   ประธานกรรมการ กิจ) 
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 เรื่องเสนอผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและค7าเปYาหมาย 
นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรี รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑชี้วัดและค7าเปYาหมาย  จนถึง หน.าท่ี 14 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการ
ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ7านมา และเรื่องอื่น ๆ จนถึง หน.าที่ 19 ปRดประชุม
เวลา11.24 น. ผู.จด/ผู.พิมพรายงานการประชุม นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ  
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  ผู.ตรวจรายงานการประชุม  นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาลและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด.วย 
นายวัชระ ภู7ประเสริฐ ประธานกรรมการ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน กรรมการ และ
นางเกษร คงชาญกิจ กรรมการ/เลขานุการ ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมใน
ระเบียบวาระท่ี 2 เพียงแค7นี้ ขอบคุณค7ะ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท7านเลขานุการสภา ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะขอแก.ไขใน
ส7วนท่ีไม7ถูกต.องบ.าง ครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดขอแก.ไขในส7วนท่ีไม7ถูกต.อง ผม
ถือว7 าสภาแห7 งนี้ รั บ รองรายงานการประชุ มสภา เทศบาล ส มั ยส า มัญ  
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 ครับ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป# 
พ.ศ. 2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม  2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ�ายฯกรณียังมิได-ก�อหนี้ผูกพัน ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน
รายการ โตGะสําหรับตั้งโทรศัพท� ของฝIายวิชาการและแผนงาน สํานักปลัดเทศบาล 

 ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย 
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯ กรณี
ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด.วยงานประชาส ัมพันธ   ฝ Cายวิชาการและแผนงาน สําน ักปลัดเทศบาล  
มีความประสงคจะจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน  รายการ โตZะสําหรับต้ังโทรศัพท (แบบมี
ลิ้นชัก) ขนาด ๔๓ (W) × ๓๒(D) × ๗๐ (H) cm. จํานวน ๓  ตัว สําหรับใช.ปฏิบัติงานใน
ห.องรับรองชั้น ๒  ห.องรับรองชั้น ๔  และห.องประชุมเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย 

เหตุผล 
เนื่องจากไม7ได.ต้ังงบประมาณสําหรับจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานดังกล7าวไว.  งาน
ประชาสัมพันธ  ฝCายวิชาการและแผนงาน สํานักปลัดเทศบาล จึงจําเปOนต.อง
ดําเนินการ  ดังนี้ 

ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 
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            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญ
กิจ) 
                      กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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         ๑. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ� 
ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 
  รายการ โตZะสําหรับต้ังโทรศัพท (แบบมีลิ้นชัก) ขนาด ๔๓ (W) × ๓๒ (D)  
                       × ๗๐ (H) cm. จํานวน ๓  ตัวจํานวน  4,800.- บาท 

   รวมโอนเพ่ิม  จํานวน  ๔,๘๐๐.- บาท 
- เพ่ือจ7ายเปOนค7าจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตZะสําหรับต้ังโทรศัพท 

(แบบมีลิ้นชัก) ขนาด ๔๓ (W) × ๓๒(D) × ๗๐ (H) cm.  จํานวน 3 ตัว สําหรับใช.
ปฏิบัติงานในห.องรับรองชั้น ๒  ห.องรับรองชั้น ๔  และห.องประชุมเทศบาลตําบล
ร7อนพิบูลย 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝIายประจํา)  
ประเภท เงินเดือนพนักงาน                       จํานวน  ๔,๘๐๐.-  บาท 

รวมโอนลดจํานวน ๔,๘๐๐.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก.ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๔3  หมวด ๔ ข.อ ๒7การ
โอนงบประมาณรายจ7าย ในหมวดค7าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก7อสร.างท่ีทําให.ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถ่ิน 
๒. ขออนุมัติกันเงินประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณียัง
มิได.ก7อหนี้ผูกพัน ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  
หมวด ค7าครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน รายการ  โตZะสําหรับต้ังโทศัพท 
(แบบมีลิ้นชัก) ขนาด ๔๓ (W) × ๓๒ (D) × ๗๐ (H) cm. จํานวน  ๓ ตัว งบประมาณ 
๔,๘๐๐.-  บาท (สี่พันแปดร.อยบาทถ.วน)  

  
  
  
ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 



 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญ
กิจ) 
                      กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
แก.ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ7าย
หมวดค7าครุภัณฑท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.
จ7ายเงินนั้นต7อไปอีกให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภา
ท.องถ่ินได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านนายกฯ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7า
สมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ  
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงิน
ประมาณรายจ�ายฯกรณียังมิได-ก�อหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน รายการ 
โตGะทํางาน และโตGะคอมพิวเตอร� ของงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.ก7อ
หนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด.วยงานปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝCายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล มี
ความประสงคจะขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ดังรายการ
ต7อไปนี้ 
1. โตZะทํางาน ขนาดไม7น.อยกว7า 140(W) x 70(D) x 76(H) cm.จํานวน 1 ตัว เปOน
เงิน 10,000.- บาทสําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของหัวหน.าฝCายปกครอง 
       2. โตZะคอมพิวเตอร ขนาดไม7น.อยกว7า 120(W)  x 49(D) x 70(H) cm.
จํานวน 1 ตัวเปOนเงิน 7,000.- บาท สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของงานปYองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เหตุผล 
งานปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝCายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล จึง
จําเปOนต.องดําเนินการ ดังนี้ 
 



ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 โดยโอนเงิน
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังนี้ 
โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
 รายการ โตZะทํางาน ขนาดไม7น.อยกว7า 140(W) x 70(D) x 76(H) cm. 
                      จํานวน 1 ตัวจํานวน  10,000.- บาท 
รายการ  โตZะคอมพิวเตอร ขนาดไม7น.อยกว7า 120(W)  x 49(D) x 70(H)cm. 
   จํานวน 1 ตัว                              จํานวน    7,000.- บาท 
- เพ่ือจ7ายเปOนค7าจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ สําหรับใช.ในการ
ปฏิบัติงานของหัวหน.าฝCายปกครอง และใช.ในการปฏิบัติงานปYองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย      
รวมโอนเพ่ิม จํานวน   17,000.- บาท 
โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปQองกันภัยฝIายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดําเนินงาน 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท รายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืน ๆ   
- โครงการส7งเสริมการดําเนินการของสมาชิก อปพร. จํานวน 17,000.- บาท 
รวมโอนลด จํานวน 17,000.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๔3  หมวด ๔ ข.อ ๒7การ
โอนงบประมาณรายจ7าย ในหมวดค7าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก7อสร.างท่ีทําให.ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถ่ิน 
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี
ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 2 รายการ ข.างต.นงบประมาณท้ังสิ้น 17,000.-  บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ.วน)  



ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
แก.ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ7ายหมวด
ค7าครุภัณฑท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงิน
นั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถ่ินได.
อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านนายกฯ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7า
สมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ  
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปDนรายการใหม� ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ�ายฯ กรณียังมิได-ก�อหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะ 
และขนส�ง ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล-อม 

        ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.ก7อ
หนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส7งด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด.วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย มีความประสงคจะ
จัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง ประเภท รถจักรยานยนต เพ่ือใช.ในการ
ปฏิบัติงานราชการนอกสถานท่ี ใช.ในงานปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 1 คัน โดย
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามแผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 –2565)
ของเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย  เปลี่ยนแปลง ครั้ งท่ี  2 ประจําปPงบประมาณ  
พ.ศ. 2562(หน.าท่ี 100) 
 

เหตุผล 
        เนื ่องจากไม7ได.ตั ้งงบประมาณไว.สําหรับจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนส7งดังกล7าวไว. และขณะนี้แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลร7อนพิบูลย เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได.ผ7าน 

ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 



 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 การพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ประชาคมท.องถิ่น 
และได.รับอนุมัติจากผู.บริหารท.องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก.ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข.อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท.องถิ่น
ให.เปOนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท.องถ่ิน จึงจําเปOนต.องดําเนินการ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 โดยโอนเงิน
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังนี้ 
โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�) 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง 
 รายการ จัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาดไม7น.อยกว7า 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
 จํานวน 1 คัน (ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก 
                      งบประมาณ)จํานวน 40,800.- บาท 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน   40,800.- บาท 
- เพ่ือจ7ายเปOนค7าจัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาดไม7น.อยกว7า 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดาจํานวน1 คัน (ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานราชการนอกสถานท่ี ใช.ในงานปรับปรุงภูมิทัศน  
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝIายประจํา) 
ประเภท ค7าตอบแทนพนักงานจ.างจํานวน  40,800.- บาท 

รวมโอนลด จํานวน 40,800.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๔3  หมวด ๔ ข.อ ๒7การ
โอนงบประมาณรายจ7าย ในหมวดค7าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก7อสร.างท่ีทําให.ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถ่ิน 
 

  
ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 



 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          

 

 

-12- 

 2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียัง
มิได.ก7อหนี้ผูกพัน ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุขงบ
ลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑประเภท  ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7งรายการ จัดซ้ือ
รถจักรยานยนต ขนาดไม7น.อยกว7า 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดาจํานวน 1คัน
งบประมาณท้ังสิ้น 40,800.-  บาท (สี่หม่ืนแปดร.อยบาทถ.วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก 
ให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถ่ินได.อีกไม7เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปP 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท7านรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7ง
นี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ  
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปDนรายการใหม� ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ�ายฯ กรณียังมิได-ก�อหนี้ ผูกพัน ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
ของงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.ก7อ
หนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด.วยงานปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝCายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล  
มีความประสงคจะจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของงาน
ปYองกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวน 2 รายการ ตามรายการดังต7อไปนี้ 
        1. พัดลมต้ังพ้ืน ขนาด 18 นิ้ว  จํานวน 1 ตัว            จํานวนเงิน  2,900.- 
บาท 
        2. พัดลมฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว  พร.อมติดต้ัง จํานวน 3 ตัว ๆ ละ  
             2,900.- บาท                                              จํานวนเงิน  8,700.- 
บาท 



  
ตรวจถูกต.อง                   ตรวจถูกต.อง                                      ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 เหตุผล 
เนื่องจากไม7ได.ตั้งงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานดังกล7าวไว.  งาน
ปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝCายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล จึงจําเปOนต.อง
ดําเนินการ  ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้    
โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ� 
ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 
รายการ พัดลมต้ังพ้ืน ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ตัว  จํานวน  2,900.- บาท 
รายการ พัดลมฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว  พร.อมติดต้ัง             
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,900.- บาท จํานวน  8,700.- บาท 
  รวมโอนเพ่ิม  จํานวน  11,6๐๐.- บาท 
- เพ่ือจ7ายเปOนค7าจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน รายการ พัดลมต้ังพ้ืน จํานวน 1 ตัว และ
พัดลมฝาผนัง จํานวน 3 ตัว สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของงานปYองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปQองกันภัยฝIายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดําเนินงาน 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท รายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืน ๆ   
- โครงการส7งเสริมการดําเนินการของสมาชิก อปพร.  จํานวน 11,600.- บาท 
รวมโอนลด จํานวน 11,600.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๔3  หมวด ๔ ข.อ ๒7การ
โอนงบประมาณรายจ7าย ในหมวดค7าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก7อสร.างท่ีทําให.ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถ่ิน 

  
  



  
ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี
ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 2 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 11,600.-  บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกร.อย
บาทถ.วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝาก
เ งิ น  ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า เ งิ น  แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ เ งิ น ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 
ข.อ 59 ในกรณีที่มีรายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้
ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถ่ินได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท7านนายกฯ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรืออภิปราย
บ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7าสมาชิก
สภาท7 านใด เห็ นชอบตามญัต ติ ท่ี คณะผู. บริ หาร เสนอ โปรดยกมื อครั บ  
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องญัตติขออนุมัติแก-ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป#

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน ของกองช�าง 
       ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องญัตติขออนุมัติแก.ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท
ครุภัณฑสํานักงานด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ได.มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ 
พ.ศ. 2652 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชนงบลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑสํานักงาน รายการ  เก.าอ้ี
สํานักงาน ขนาด 64 (W) x 78 (D) x 112 (H) cm. จํานวน 6 ตัว  งบประมาณ
ท้ังสิ้น 29,400.-บาท สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของหัวหน.าฝCายแบบแผนและ
ก7 อ ส ร. า ง  จํ า น ว น  1  ตั ว  น า ย ช7 า ง โ ย ธ า ชํ า น าญ ง า น  จํ า น ว น  2  ตั ว  
เจ.าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 ตัว   นายช7างไฟฟYาปฎิบัติงาน จํานวน 
1 ตัว และนายช7างโยธา จํานวน 1 ตัว   

  



  
ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 เหตุผล 
        ตามหลักการข.างต.น กองช7าง ได.ตั้งขนาดของครุภัณฑสํานักงาน รายการ 
เก.าอ้ีสํานักงาน จํานวน 6 ตัว ผิดพลาดข.อความไม7ถูกต.อง จึงจําเปOนต.องขอแก.ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหม7 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
ข-อความเดิม  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชนงบลงทุน หมวด 
ค7าครุภัณฑประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน รายการ เก.าอ้ีสํ านักงาน ขนาด  
64 (W) x 78 (D) x 112 (H) cm. จํานวน 6 ตัว งบประมาณท้ังสิ้น 29,400.-  
บาท  
ข-อความใหม�  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชนงบลงทุน หมวด 
ค7 า ค รุ ภั ณ ฑ ป ร ะ เ ภ ท   ค รุ ภั ณ ฑ สํ า นั ก ง า น  รายการ  เก. า อ้ี สํ านั ก งาน  
ขนาด 58.5 (W) x 55 (D) x 83 (H) cm. จํานวน 6 ตัว  งบประมาณท้ังสิ้น 
29,400.-  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข.อ 29 การแก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายจ7ายใน
หมวดค7าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง ท่ีทําให.ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก7อสร.าง ให.เปOนอํานาจอนุมัติของสภาท.องถ่ิน   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านนายกฯ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7า
สมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ  
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรณียังมิได-ก�อหนี้ผูกพัน ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก�อสร-าง     
โครงการซ�อมแซม/ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ท่ีชํารุด ของงาน 
ปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน 



ประเภทค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง โครงการซ7อมแซม/ปรับปรุง
หลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ท่ีชํารุดด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 หลักการ 
ตามท่ีเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย งานปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได.ขอความ
เห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ในแผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน หมวดค7าท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง ประเภทค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก7อสร.าง โครงการซ7อมแซม/ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง  
ท่ีชํารุด จํานวนเงิน 49,000.- บาท เม่ือคราวสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 1 ประจําปP พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 และสภาเทศบาลมี
มติอนุมัติเรียบร.อยแล.ว นั้น 

เหตุผล 
ในการจัดจ.างโครงการฯ ดังกล7าว งานปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได.ขออนุมัติ
และมอบหมายพัสดุเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการพัสดุแล.ว เม่ือวันท่ี 2 
กันยายน 2562 และในวันท่ี  9  กันยายน  2562 ได.รับแจ.งจากพัสดุว7า
โครงการดังกล7าวไม7สามารถดําเนินการได.ทันในปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึง
จําเปOนต.องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ป ร ะ เ ภ ท  
ค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง โครงการซ7อมแซม/ปรับปรุง
หลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ท่ีชํารุด จํานวนเงิน 49,000.- บาท (สี่หม่ืนเก.า
พันบาทถ.วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน  
พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59ในกรณีท่ีมี
รายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผ ูกพันแต7มีความ
จําเปOนต.องใช.จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ินรายงานขออนุมัติ 
กันเงินต7อสภาท.องถ่ินได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านนายกฯ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7า
สมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ  
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562

กรณียังมิได-ก�อหนี้ ผูกพัน ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง ของกอง



สาธารณสุขและส่ิงแวดล-อม 
         ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
  
ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562กรณียัง
มิได.ก7อหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส7งด.วยหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

 หลักการ 
ด.วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม  มีความประสงคจะขออนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได.
ก7อหนี้ผูกพัน หมวด ค7าครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7งจํานวน 2 
รายการ ตามรายการดังต7อไปนี้ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะและมูลฝอย งบลงทุน หมวด ค�า
ครุภณัฑ�  
- ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง รายการ  รถบรรทุกขยะ 6 ล.อ แบบอัด
ท.าย เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม.าไม7น.อยกว7า 130 แรงม.า 
เครื่องยนตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ติดต้ังชุดเครื่องอัดขยะระบบไฮโดรลิค 
พร.อมสัญญาณวับวาบและระบบไฟฟYาต7าง ๆ ตามที่กรมการขนส7งทางบกกําหนด 
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,100,000.- บาท  สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานเก็บขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลฯ โดยสามารถเข.าตรอกซอยพ้ืนท่ีต7าง ๆ ได.
(ตามราคาท.องตลาด) (ครุภัณฑฯ ดังกล7าวได.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ7ายไป
ต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 พร.อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือคราวสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  
เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2561 และสภาเทศบาลมีมติอนุมัติเรียบร.อยแล.ว) 
2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค�า
ครุภณัฑ�  
- ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง รายการ รถจักรยานยนต ขนาดไม7น.อยกว7า 
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน จํานวน 40,800.- บาท สําหรับใช.ในการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม(ครุภัณฑฯ ดังกล7าวได.ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ7ายไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย 
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือคราวสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  29 สิงหาคม 2562 และสภาเทศบาลมีมติอนุมัติเรียบร.อยแล.ว) 

เหตุผล 
ขณะนี้ใกล.สิ้นปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล.ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม ยัง



มิได.ดําเนินการดังกล7าว ทําให.ไม7สามารถก7อหนี้ผูกพันได.ทันภายในปPงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จึงมีความจําเปOนต.องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงิน ประจําปPงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง รายการ รถบรรทุกขยะ 6 ล.อฯ 
งบประมาณ 2,100,000.-บาท และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายประจําปP 
2562 กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน งบประมาณ 40,800.-บาท ข.างต.น งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 2,140,800.- บาท (สองล.านหนึ่งแสนสี่หม่ืนแปดร.อยบาทถ.วน) 

ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
แก.ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ7ายหมวด
ค7าครุภัณฑท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงิน
นั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถ่ินได.
อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP 
กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล.ว หากองคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ินยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน ให.ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได. 
ไม7เกินอีกหนึ่งปPต7อสภาท.องถ่ิน  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านรองนายกฯพงศชัย ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อ
สภาแห7งนี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ  
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562

กรณียังมิได-ก�อหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน ของกองช�าง 
         ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน 
ประเภทครุภัณฑสํานักงานด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ตามท่ีกองช7าง ได.ขออนุมัติแก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ7าย 
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชนงบลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 
รายการ  เก.าอ้ีสํานักงาน ขนาด 64 (W) x 78 (D) x 112 (H) cm. จํานวน 6 ตัว  
งบประมาณทั้งสิ้น 29,400.-  บาท สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของหัวหน.าฝCาย
แบบแผนและก7อสร.าง จํานวน 1 ตัว นายช7างโยธาชํานาญงาน จํานวน 2 ตัว  
เจ.าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 ตัว   นายช7างไฟฟYาปฎิบัติงาน จํานวน 
1 ตัว และนายช7างโยธา จํานวน 1 ตัว ในระเบียบวาระท่ี 7 นั้น 

เหตุผล 



กองช7างไม7สามารถดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานดังกล7าว ข.างต.น ได.ทัน
เนื่องจากใกล.สิ้นปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล.ว จึงจําเปOนต.องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงานดังกล7าว งบประมาณ 29,400.- บาท (สองหม่ืนเก.าพัน 
สี่ร.อยบาทถ.วน) 
 

ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
แก.ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ7ายหมวด
ค7าครุภัณฑท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงิน
นั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถ่ินได.
อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท7านรองนายกฯพงศชัย ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7า
สมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติ ท่ีคณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ  
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ 

พ.ศ. 2562กรณียังมิได-ก�อหนี้ผูกพัน หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร-าง ของกองช�าง 
         ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได.ก7อหนี้
ผูกพัน หมวดค7าท่ีดินและสิ่งก7อสร.างด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลร7อนพิบูลย ได.มีนโยบายและสั ่งการให. กองช7าง 
สํารวจ และประมาณราคา โครงการก7อสร.างฯ และได.สั่งการให.โอนเงินงบประมาณ
ไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 พร.อมกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ในแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด  โครงการต7อเติมอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย (ตลาดใหม7) หมู7ที ่ 7 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อน
พิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน  813,900.- บาทในหมวดค7าท่ีดินและ
สิ่งก7อสร.าง เม่ือคราวสมัยประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจําปP 
2561  เม่ือวันท่ี  26 กันยายน  2561 และสภาเทศบาลได.อนุมัติเรียบร.อยแล.ว  นั้น 

เหตุผล 
เนื่องจากขณะนี้ใกล.สิ้นปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก7อสร.างดังกล7าว
ข.างต.น เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน และคาดว7าจะไม7
สามารถก7อหนี้ผูกพันได.ทัน ในปPงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองช7าง  จึงจําเปOนต.องขอ



อนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินโครงการฯ ดังกล7าว วงเงิน  813,900.- บาท(แปดแสน
หนึ่งหม่ืนสามพันเก.าร.อยบาทถ.วน)  

  
ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
แก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ7ายหมวด
ค7าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.
จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภา
ท.องถ่ินได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP 
กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล.ว หากองคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ินยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน ให.ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได. 
ไม7เกินอีกหนึ่งปPต7อสภาท.องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปOนต.องแก.ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล7าวท่ีทําให. ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก7อสร.าง ให.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได.ไม7เกินอีกหนึ่ง
ปPต7อสภาท.องถ่ินแล.วแต7กรณี และโครงการดังกล7าวต.องมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ี
ได.รับอนุมัติให.กันเงินไว. 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 

 ท7านประธานครับ ขอผมขอทําความเข.าใจกับท7านสมาชิกเพ่ิมเติม ว7าโครงการนี้ได.
ทําการเปRดงานจัดซ้ือจัดจ.างไปหนึ่งครั้งแล.ว ผู.เข.าร7วมประมูล e-bidding ในครั้งนี้
คณะกรรมการได.ร7วมกันตรวจสอบผู.ท่ีเข.ามาทําการประมูล ซ่ึงผู.ท่ีเข.าร7วมทําการ
ประมูลท้ังหมดขาดคุณสมบัติ และทางกระบวนการจัดซ้ือจัดจ.างต.องทําการจัดซ้ือ
จัดจ.างอีกหนึ่งครั้งครับ เราเลยจําเปOนต.องขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณในครั้ง
นี้อีกครั้งเพ่ือประโยชนของพ่ีน.องประชาชน 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ผมขอเปOนความรู.ในเรื่องของการ
จัดซ้ือจัดจ.าง e-bidding ในส7วนท่ีว7าผู.รับจ.างขาดคุณสมบัติในการเข.ามาทําการ
ประมูล  

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

       ครับ ผู.เข.ามาทําการประมูลขาดคุณสมบัติในส7วนของช7างควบคุมงานไม7ได.ใส7
วุฒิการศึกษา และในส7วนของรายละเอียดเพ่ิมเติมของ e-bidding ขอให.ปลัดได.
ชี้แจงเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ  
       ขอเชิญท7านเลขานุการสภา ครับ  

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภา 

เรียนท7านประธานสภาท่ีเคารพ ท7านสมาชิกผู.ทรงเกียรติ คณะผู.บริหาร และผู.เข.าร7วม
ประชุมทุกท7าน ค7ะ กรณีท่ีใช.คําว7า e-bidding ก็คือ e-Auction เดิม ก็คือการจัดซ้ือ
จัดจ.างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ต้ังแต7 500,000 บาท ข้ึนไป ต.องใช.ระบบe-bidding
คณะกรรมการ e-bidding ได.พิจารณาคุณสมบัติของผู.รับจ.างท่ีเสนอมาท้ัง 2 ราย 



ปรากฏว7าขาดคุณสมบัติท่ีเปOนสาระสําคัญ ก็คือ วุฒิการศึกษาของผู.ควบคุมงาน ใน
ประกาศกําหนดไว.ว7าจะต.องมีผู.ควบคุมงานตามท่ีกําหนดว7าวุฒิการศึกษาด.านใด 

  
ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 จะกําหนดไว.ในประกาศ แล.วมีการรับรองสําเนาถูกต.องด.วย พอคณะกรรมการ  
e-bidding เขาพิจารณาแล.วไม7เปOนไปตามประกาศ เขาก็เลยบอกว7าให.ยกเลิก และ
พอผ7านปลัดมาก็ได.ปรึกษากับทางผู.บริหารและกับทางท.องถ่ินจังหวัด เจ.าหน.าท่ี
การเงินของจังหวัดมองว7าเปOนสาระหรือไม7 เราก็เลยคุยกันแล.วก็ประสานไปยัง 
ผู.รับจ.าง เพ่ือไม7ให.เสียเวลาแล.วก็จะได.ดําเนินการโครงการต7อ ประสานไปยัง 
ผู.รับจ.าง ก็ให.มาภายในวันท่ีกําหนด เพ่ือนําเสนอท7านนายกฯ ได.พิจารณา โดยใช.ดุลย
พินิจของท7านนายกฯ ปรากฏว7าเขาไม7สามารถท่ีจะนําวุฒิการศึกษาตัวจริงมาแสดงได. 
และไม7สามารถรับรองสําเนาได. เลยนําเสนอท7านนายกฯ ว7าให.ยกเลิก อันนี้ก็ขอนํา
เรียนเพ่ิมเติมในส7วนของโครงการต7อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย 
(ตลาดใหม7) ค7ะ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านเลขานุการสภา ครับ ในเรื่องของการต้ังงบประมาณถ.าเกิน 
500,000 บาท ผมมองว7าระบบราชการก็มีความรัดกุมข้ึนในเรื่องของการจัดซ้ือ
จัดจ.างของแต7ละหน7วยงานท่ีเข.าระบบ e-bidding เปOนระบบท่ีต.องยื่นผ7าน
อินเตอรเน็ต คนท่ัวประเทศท่ีมีคุณสมบัติท่ีเข.าลักษณะของโครงการท่ีวางไว.ทุกคน
สามารถกดราคาลงมาได. ในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจ.างเราไม7ต.องเปOนห7วงว7าทําไม
ผู.บริหารถึงต้ังงบประมาณไว.เยอะ การจัดซ้ือจัดจ.างระบบนี้ไม7มีนอก ไม7มีในเพราะ
ระบบตรงนี้ไม7รู.ว7าใครจะเข.ามาเคาะบ.างในแต7ละรอบ และช7วงหลังเท7าท่ีฟLง 
จากผู.บริหาร ต้ังงบประมาณไว. 2,000,000 บาท เคาะกันเหลือแค7 1,500,000 
บาท ระบบตรงนี้จะเปOนส7วนกรองได.เยอะมาก ทุกหน7วยงาน ทุกท.องถ่ิน ไม7ว7าจะ
เปOนทางหลวงชนบท ไม7ว7าจะเปOนกระทรวงต7าง ๆ  ท่ีมีการก7อสร.าง ตัวนี้จะเปOนตัว
ช7วยได.เยอะ 
       ขอเชิญคุณชัยวัฒน  พิบูลย ครับ 

นายชัยวัฒน�  พิบูลย� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนท7านประธานสภา ผมเปOนห7วงว7าพ่ีน.องประชาชนจะเดือดร.อน ก็ได.
พิจารณาไปตามสมควร และท่ีท7านประธานได.บอกก็เปOนข.อมูลท่ีดี ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณ คุณชัยวัฒน  พิบูลย ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7ง
นี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ  
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ 

พ.ศ. 2562กรณียังมิได-ก�อหนี้ผูกพัน หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร-าง ของกองช�าง 



นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได.ก7อหนี้
ผูกพัน หมวด ค7าท่ีดินและสิ่งก7อสร.างด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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 หลักการ 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลร7อนพิบูลย ได.มีนโยบายและสั่งการให. กองช7าง สํารวจ 
และประมาณราคา โครงการก7อสร.างฯ และได.สั่งการให.โอนเงินงบประมาณ 
ไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 พร.อมกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดค7าท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง เมื่อคราวสมัยประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี  26 กันยายน  
2561 และสภาเทศบาลได.อนุ มั ติจํ านวน 4 โครงการ รวมเปOนเงินท้ั งสิ้ น  
 190,000.- บาทเรียบร.อยแล.ว ดังนี้ 
1. โครงการซ7อมแซมถนนแอสฟLลทติกคอนกรีต สายใต.สะพานเขาน.อย ถึงบ.านา
โพธิ์  หมู7ท่ี 7 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน  
38,000.- บาท 
2. โครงการซ7อมแซมถนนแอสฟLลทติกคอนกรีต สายโรงรม หมู7ท่ี 7 ตําบลร7อน
พิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน  32,000.- บาท 
3. โครงการซ7อมแซมถนนแอสฟLลทติกคอนกรีต สายหลังตลาดใหม7 – วัดเนกขัมมา
ราม  หมู7ท่ี 7 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน  
107,000.- บาท 
4. โครงการซ7อมแซมถนนแอสฟLลทติกคอนกรีต สายเขาน.อย – ดรุณศึกษา  หมู7ท่ี 
7 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน  13,000.- 
บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากขณะนี้ใกล.สิ้นปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซ7อมแซมถนน จํานวน 
4 โครงการ เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน และคาดว7า
จะไม7สามารถก7อหนี้ผูกพันได. ทัน ในปPงบประมาณ  พ.ศ. 2562  กองช7าง 
จึงจําเปOนต.องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินโครงการดังกล7าว ข.างต.นงบประมาณ
ท้ังสิ้น 190,000.- บาท(หนึ่งแสนเก.าหม่ืนบาทถ.วน)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก  
ให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถ่ินได.อีกไม7เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปP 
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 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล.ว หากองคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ินยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน ให.ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได. 
ไม7เกินอีกหนึ่งปPต7อสภาท.องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปOนต.องแก.ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล7าวท่ีทําให. ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก7อสร.าง ให.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได.ไม7เกินอีกหนึ่ง
ปPต7อสภาท.องถ่ินแล.วแต7กรณี และโครงการดังกล7าวต.องมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ี
ได.รับอนุมัติให.กันเงินไว. 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 
ผมขอขยายความนิดหนึ่ง เนื่องจากเรามีโครงการท่ีตกค.างอยู7ใน 2ปPงบประมาณท่ี
ผ7านมาเปOนเรื่องของการก7อสร.างเยอะมาก และก็ทําการจัดซ้ือจัดจ.างไม7ทัน  
คณะผู.บริหารจึงขอขยายเวลาการเบิก7จ7ายเงินอีก 1 ปP ในส7วนของการซ7อมแซมถนน
ท้ัง 4 โครงการ แต7คณะผู.บริหารขอให.คําม่ันนะครับว7าในปPงบประมาณ 2563  
นี้จะเร7งทําการจัดซ้ือจัดจ.างให.เร็วท่ีสุด ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบ.างครับ  
       ขอเชิญคุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนท7านประธานสภา ผมเห็นด.วยกับญัตตินี้ ถนน 4 สายท่ีผู.บริหารเสนอมา 
เปOนหลุมเปOนบ7อนานแล.ว พ7อแม7พ่ีน.องลําบากในการสัญจรไปมา ผมขอสนับสนุนให.
ทํานะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณคุณเอกชัย  ศรีพิทักษครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเ พ่ิมเ ติมอีกบ. างครับ หากไม7 มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย  
ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ 
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องญัตติขออนุ มัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#

งบประมาณ พ.ศ. 2562กรณียังมิได-ก�อหนี้ผูกพัน หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร-าง 
ของกองช�าง 

         ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได.ก7อหนี้
ผูกพัน หมวด ค7าท่ีดินและสิ่งก7อสร.างด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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 หลักการ 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลร7อนพิบูลย ได.มีนโยบายและสั่งการให. กองช7าง สํารวจ และ
ประมาณราคา โครงการก7อสร.างฯ และได.สั่งการให.โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ7ายเปOน
รายการใหม7 พร.อมกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณพ.ศ.2561  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
ก า ร โ ย ธ า โ ค ร ง ก า ร ก7 อ ส ร. า ง ถ น น ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  ส า ย ข. า ง 
ปL tม ปตท. สามแยกสวนผัก หมู7ที ่ 10 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน  284,000.- บาทในหมวดค7าท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง 
เม่ือคราวสมัยประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจําปP 2561  เม่ือวันท่ี  
26 กันยายน  2561 สภาเทศบาลได.อนุมัติเรียบร.อยแล.ว และเม่ือคราวสมัยประชุม
สภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําปP พ.ศ. 2562 วันท่ี 15  พฤษภาคม  2562 สภา
เทศบาล มีมติอนุมัติให.แก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเรียบร.อยแล.ว   

เหตุผล 
เนื่องจากขณะนี้ใกล.สิ้นปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก7อสร.างดังกล7าวข.างต.น  
เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน และคาดว7าจะไม7สามารถ
ก7อหนี้ผูกพันได.ทัน ในปPงบประมาณ พ.ศ. 2562กองช7าง  จึงจําเปOนต.องขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ7ายเงินโครงการดังกล7าว ข.างต.น วงเงิน284,000.- บาท 
(สองแสนแปดหม่ืนสี่พันบาทถ.วน)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน 
การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
ส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 
59 ในกรณีท่ีมีรายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน 
แต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถ่ินได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP 
กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล.ว หากองคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ินยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน ให.ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได.ไม7เกิน
อีกหนึ่งปPต7อสภาท.องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปOนต.องแก.ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล7าวท่ีทําให. ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก7อสร.าง 
ให.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได.ไม7เกินอีกหนึ่งปPต7อสภา
ท.องถ่ินแล.วแต7กรณี และโครงการดังกล7าวต.องมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีได.รับอนุมัติ
ให.กันเงินไว. 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 
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สุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อ
สภาแห7งนี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�ในเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ�ายฯกรณียังมิได-ก�อหนี้ผูกพัน หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร-าง 
ของกองช�าง 

         ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯกรณียังมิได. 
ก7อหนี้ผูกพัน หมวดค7าท่ีดินและสิ่งก7อสร.างด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด.วยกองช7าง ได.รับนโยบายจากนายกเทศมนตรีฯ ให.บรรจุโครงการเพิ่มผิว
จราจรแอสฟLลทติก คอนกรีตผสมยางพาราถนนสายสี่แยกร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อน
พิบูลย  ไว.ในแผนพัฒนาท.องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย  เพ่ือให.ประชาชนมี
ถนนท่ีได.มาตรฐานในการคมนาคม ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  

เหตุผล 
ขณะนี้แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย เพ่ิมเติม 
ครั้ ง ท่ี  1 เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย  ประจํ าปPงบประมาณ พ.ศ.  2562  
ได.ผ7านการพิจารณาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท.องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท.องถ่ิน และประชาคมท.องถ่ิน เรียบร.อยแล.ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก.ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 แล.ว กองช7าง จึงจําเปOน
จะต.องขออนุมัติดําเนินการ ดังนี้ 
1 . ขออนุ มั ติ โ อน เ งิ น งบประมาณรายจ7 า ย ไป ต้ั ง จ7 า ย เปO น ร ายการ ใหม7  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก7อสร.างโครงสร.างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค7าท่ีดินและสิ่งก7อสร.าง โครงการเพ่ิมผิวจราจรแอสฟLลทติกคอนกรีตผสม



ยางพาราถนนสายสี่แยกร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อนพิบูลย หมู7ท่ี 12 ตําบลร7อนพิบูลย 
อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียดดังต7อไปนี้ 

  
ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          

  
 
 
-26- 

 โอนเพ่ิม (ตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก�อสร-างโครงสร-างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร-าง   
ประเภท ค7าก7อสร.างสิ่งสาธารณูปโภค   
 -โครงการเพ่ิมผิวจราจรแอสฟLลทติกคอนกรีตผสมยางพารา   
ถนนสายสี่แยกร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อนพิบูลย หมู7ท่ี 12 ตําบลร7อนพิบูลย  
อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน   1,924,000.- บาท 
เพ่ือจ7ายเปOนค7าเพ่ิมผิวจราจรแอสฟLลทติกคอนกรีตผสมยางพาราถนนสาย 
สี่แยกร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อนพิบูลย หมู7ท่ี 12 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช        
   รวมโอนเพ่ิม  1,924,000.- บาท 
 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลกร 
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา) 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จํานวน 188,820.- บาท 
1.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต7าง ๆ ของพนักงาน จํานวน    4,820.- บาท 
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน7ง   จํานวน   18,000.- บาท 
1.1.4 ประเภทค7าจ.างลูกจ.างประจํา   จํานวน     6,340.- บาท 
1.1.5 ประเภทค7าตอบแทนพนักงานจ.าง   จํานวน     8,360.- บาท 
หมวดค�าตอบแทน 
2.1.3 ประเภทเงินช7วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน     4,375.- บาท 
หมวดค�าใช-สอย 
2.2.2 ประเภทรายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะ 
รายจ7ายอ่ืน ๆ 
 1) ค7าใช.จ7ายในการเดือนทางไปราชการจํานวน   8,047.- บาท 
 2) ค7าใช.จ7ายในโครงการประชาสัมพันธและปรับปรุงข.อมูลแผนท่ี 
และทะเบียนทรัพยสิน จํานวน  42,372.- บาท 



 3) ค7าใช.จ7ายในโครงการภาษีเคลื่อนท่ี จํานวน   10,000.- บาท 
2.2.3 ประเภทค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม  จํานวน   27,030.- บาท 
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 หมวดค�าวัสดุ 
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน    จํานวน   19,816.-บาท 
2.2.3 ประเภทวัสดุงานบ.านงานครัว   จํานวน5,000.- บาท 
2.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    จํานวน1,812.- บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลการ 
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา) 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จํานวน4,100.- บาท 
1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน7ง   จํานวน21,000.- บาท 
หมวดค�าตอบแทน 
2.1.2 ประเภทค7าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ     
จํานวน10,000.- บาท 
2.1.4 ประเภทเงินช7วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน700.-  บาท 
หมวดค�าใช-สอย 
2.2.2 ประเภทรายจ7ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายอ่ืน ๆ  
 1) ค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน28,082.-  บาท 
 2)  ค7าใช.จ7ายในการตรวจสอบรังวัดแนวเขตท่ีดินสาธารณะ    
จํานวน5,000.-  บาท 
2.2.3 ประเภทค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม จํานวน89,386.- บาท 
หมวดค�าวัสดุ    
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน   จํานวน1,785.- บาท 
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ.านงานครัว   จํานวน3,000.- บาท 
2.3.3 ประเภทวัสดุก7อสร.าง    จํานวน18,878.- บาท 
2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส7ง  จํานวน56,800.- บาท 
2.3.5 ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง   จํานวน26,000.- บาท 
2.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร7   จํานวน3,000.- บาท 
งานไฟฟQาถนน 
งบบุคลการ 
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา) 
1.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมพนักงาน  จํานวน4,500.-บาท 
1.1.3 ประเภทค7าตอบแทนพนักงานจ.าง   จํานวน10,260.-บาท 



1.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมต7าง ๆ ของพนักงานจ.าง  จํานวน23,020.-บาท 
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 งบดําเนินงาน 
หมวดค�าวัสดุ 
2.1.1 ประเภทวัสดุไฟฟYาและวิทยุ    จํานวน3,651.- บาท 
งานสวนสาธารณะ 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา) 
1.1.1 ประเภทค7าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน  35,994.- บาท 
งบดําเนินงาน 
หมวดค�าวัสดุ 
2.1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร   จํานวน  27,290.-บาท  
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบบุคลการ 
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา) 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จํานวน353,840.- บาท 
1.1.3 ประเภทค7าตอบแทนพนักงานจ.าง  จํานวน   10,000.- บาท 
1.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมต7าง ๆ ของพนักงานจ.าง จํานวน  12,000.- บาท 
งบดําเนินงาน  
หมวดค�าตอบแทน 
2.1.1 ประเภทค7าตอบแทนการปฎิบัตินอกเวลาราชการ     
จํานวน 5,000.-  บาท 

หมวดค�าใช-สอย 
2.2.1 ประเภทรายจ7ายเพ่ือให.มาซ่ึงบริการ  จํานวน 25,841.-บาท 
2.2.2 ประเภทรายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะ 
รายจ7ายอ่ืน ๆ  
 1) ค7าใช.จ7ายในการจัดกิจกรรมค7ายคุณธรรมจริยธรรม  
 จํานวน 32,843.- บาท 
 3) ค7าใช.จ7ายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจํานวน   9,750.- บาท 
 4) ค7าใช.จ7ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน   
จํานวน  42,560.- บาท 
 5) ค7าใช.จ7ายในการส7งเสริมการสอนภาษาต7างประเทศแก7ประชาชน   
จํานวน  30,000.- บาท 
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 หมวดค�าวัสดุ 
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน    จํานวน  17,125.- บาท 
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ.านงานครัว   จํานวน  23,232.- บาท 
2.3.4 ประเภทค7าอาคารเสริม (นม)   จํานวน  360,517.- บาท 
2.3.5 ประเภทวัสดุก7อสร.าง    จํานวน   50,000.- บาท 
2.3.11 ประเภทวัสดุกีฬา    จํานวน   50,000.- บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา) 
1.1.1 ประเภทค7าตอบแทนพนักงานจ.าง  จํานวน   184,054.-บาท 
    รวมโอนลดท้ังส้ิน  1,924,000.- บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๔3  หมวด ๔  
ข.อ ๒7การโอนงบประมาณรายจ7าย ในหมวดค7าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก7อสร.างท่ีทําให.
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจ
อนุมัติของสภาท.องถ่ิน 
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังไม7ได.ก7อ
หนี้ผูกพัน  โครงการเพ่ิมผิวจราจรแอสฟLลทติกคอนกรีตผสมยางพาราถนนสายสี่แยก
ร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อนพิบูลย หมู7ท่ี 12 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราชจํานวน  1,924,000.- บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7า
ด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข.อ 59  ในกรณีรายจ7ายหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งก7อสร.าง 
ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน แต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงินต7อไปอีกให.องคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ิน รายงานขอกันเงินต7อสภาท.องถ่ินได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 
ท7านประธาน ครับ ต.องขออภัยจริง ๆ นะครับ ท่ีคณะผู.บริหารต.องมาเพ่ิมเติมญัตติ
ในวันท่ีประชุม แต7รายละเอียดในประมาณการด.านหลังก็มีรายละเอียดพอสมควร
ที่จะให.ท7านสมาชิกได.พิจารณา เนื่องด.วยเปOนเงินเหลือจ7ายปลายปPงบประมาณ 
2562 ท่ีจะหมดไปในไม7ก่ีวันนี้ ทางคณะผู.บริหาร โดยนายอัศวิน จินตวร จึงเสนอ
ญัตติข้ึนมาเพ่ือประโยชนของพ7อแม7 พ่ีน.องในเขตเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย 



โดยเฉพาะพ่ีน.องในตลาดร7อนพิบูลย ท7านสมาชิกท่ีเดินทางเข.าไปในตลาดร7อนพิบูลย 
คงจะเห็นแล.วว7าเปOนหลุมเปOนบ7อเยอะมาก ซึ่งเปOนพื้นที่ในชุมชน ในส7วนที่ไม7
เปOนหลุมเปOนบ7อก็จะแตกลายน้ําจะซึมลงไปในผิวถนนด.านล7างทําให.ถนนบวม 
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 โครงการนี้จะเริ่มต้ังแต7สามแยกบ.านโกก๋ี ไปถึงศาลเจ.าพระ 108 แก.ปLญหาไปก7อน 

แล.วก็ผิวจราจรท่ีเราจะทําเพ่ิมจนถึงไหล7ทางฟุตบาทเลยนะครับ มันจะมีไหล7ทางข.าง
ฟุตบาท เราอาจเชื่อมถนนกับฟุตบาท การประปาส7วนภูมิภาคได.มาวางท7อทําให.เปOน
ร7องเปOนรอยเกิดอุบัติเหตุได.ง7ายมาก ผมคิดว7าการบริหารงบประมาณเพ่ือให.เกิด
ประโยชนสูงสุดของเทศบาล เพ่ือพ7อแม7พ่ีน.องประชาชนในเขตเทศบาลท7านนายกฯ 
ก็ได.จ7ายเงินเหลือจ7าย เพ่ือให.ได.ประโยชนสูงสุดในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท7านรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ผมเข.าใจว7าต้ังแต7สี่แยก ตกลงต้ังแต7
สามแยกบ.านโกก๋ีร.านน้ําชา จนก7อนถึงศาลเจ.าพระ 108 

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เนื่องด.วยจากประมาณการครั้งแรกเราได.ประมาณการจากสี่ยแกตลาดร7อนพิบูลยถึงสุด
เขตเทศบาล แต7เนื่องจากโครงการนี้เราใช.จ7ายเงินเหลือจ7ายปลายปP ท7านนายกฯ บอก
ว7าเงินเหลือ 2,000,000 บาท เราก็ต.องทําท่ีจําเปOนก7อน ก็เลยต้ังแต7สามแยกบ.าน
โกก๋ีจนถึงก7อนศาลเจ.าพระ 108 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ.างครับ  
        ขอเชิญคุณชาญชัย  จันทรแก.ว ครับ 

นายชาญชัย  จันทร�แก-ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนท7านประธานสภา ผมขอเสนอนิดถ.าสมมุติว7าเราทําอยู7แต7ตรงกลาง 
หัวไม7ทํา ท.ายไม7ได.ทํา โดนด7านะครับ น7าจะเลือกฝLxงไหนก7อนก็ได. หัวก็ได. ท.ายก็ได. 
ให.สุดเขตเทศบาลดีกว7าไหมครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแก.ว ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะ
ขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ 
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 15 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปDนรายการใหม� ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ�ายฯ กรณียังมิได-ก�อหนี้ผูกพันประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะ
และขนส�งของงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ 
นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7ายประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.



ก7อหนี้ผูกพันประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส7งด.วยหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
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 หลักการ 

 ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได.มีนโยบายสั่งการให.ดําเนินการเพ่ิมเติมใน
แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
ประจําปP 2562 ตามประกาศเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย เรื่อง การใช.แผนพัฒนา
ท. อ ง ถ่ิ น  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2562 โดยให.จัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง ประเภท               
รถยนตดับเพลิง ชนิด 10 ล.อ ความจุไม7น.อยกว7า 12,000 ลิตร พร.อมถังน้ํา ถังโฟม 
และอุปกรณประจํารถ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 8,000,000.- บาท และได.สั่ง
การให.งานปYองกันฯ โอนเงินต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 จากเงินเหลือจ7ายประจําปP 2562 
นั้น 

เหตุผล  
ขณะนี้แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได.ผ7านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลร7อนพิบูลย ประชาคมท.องถ่ิน และได.รับอนุมัติจากผู.บริหารท.องถ่ินตารม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข.อ 22 แล.ว 
เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2561 จึงจําเปOนต.องดําเนินการ ดังนี้  
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 โดยโอนเงินงบประมาณ
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
โอนเพ่ิม (ตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวด  ค�าครุภัณฑ�  
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง  จํานวน 8,000,000.- บาท 
  - ค7าจัดซ้ือรถยนตดับเพลิง ชนิด 10 ล.อ ความจุไม7น.อยกว7า 12,000 ลิตร 
พร.อมถังน้ํา ถังโฟม และอุปกรณประจํารถ (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลตําบล 
ร7อนพิบูลยกําหนด) 
         รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน จํานวน  8,000,000.- บาท 
โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 



หมวด เงินเดือน (ฝIายประจํา) 
ประเภท-  เงินประจําตําแหน7ง   จํานวน   17,100.- บาท 
 - ค7าตอบแทนพนักงานจ.าง   จํานวน 121,080.- บาท 
 - เงินเพ่ิมต7างๆ ของพนักงานจ.าง  จํานวน   47,940.- บาท 

ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 หมวด ค�าตอบแทน 

ประเภท–ค7าตอบแทนผู.ปฎิบัติราชการอันเปOนประโยชนแก7อปท.จาํนวน 11,800.-บาท 
 - ค7าเช7าบ.าน    จํานวน 39,567.-  บาท 
 - เงินช7วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 13,530.-  บาทหมวด 
ค�าใช-สอย 
ประเภท- รายจ7ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ จํานวน 27,000.-  บาท 
ประเภทรายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - ค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 131,536.-  บาท 
 - ค7าใช.จ7ายในการเลือกต้ัง   จํานวน 325,500.-  บาท 
 - งานรัฐพิธี พระราชพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน   27,899.-  บาท 
 - จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   จํานวน   13,160.-  บาท 
 - ท.องถ่ินโปร7งใสข.าราชการไทยไม7โกง  จํานวน   20,000.-  บาท 
-ปรับปรุงฐานข.อมูลทะเบียนราษฎร  จํานวน   10,000.- บาท 
 - พัฒนาศูนยข.อมูลข7าวสารและระบบสารสนเทศจํานวน   20,000.- บาท 
 - มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ.างดีเด7น  จํานวน   12,000.- บาท 
 - วันท.องถ่ินไทย    จํานวน     5,000.- บาท 
 - วันเทศบาล    จํานวน   10,000.- บาท 
- สนับสนุนส7งเสริมกิจกรรมตามหนังสือสั่งการฯจํานวน    5,000.- บาท 
 - อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
จํานวน 250,110.- บาทหมวด ค�าวัสดุ 
ประเภท - วัสดุสาํนักงาน    จํานวน    15,620.- บาท 
 - วัสดุไฟฟYาและวิทยุ   จํานวน    17,765.- บาท 
 - วัสดุงานบ.านงานครัว     จํานวน      8,320.- บาท 
 - วัสดุยานพาหนะและขนส7ง   จํานวน    35,000.- บาท 
 - วัสดุการเกษตร    จํานวน      5,000.- บาท 
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร7   จํานวน      7,000.- บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร    จํานวน    13,680.- บาท 
หมวด ค�าสาธารณูปโภค 
ประเภท– ค7าไฟฟYา    จํานวน    49,182.- บาท 
 - ค7าน้ําประปา ค7าบาดาล   จํานวน    19,175.- บาท 
 – ค7าบริการโทรศัพท   จํานวน    40,814.- บาท 
 - ค7าบริการไปรษณีย   จํานวน    20,000.- บาท 

  
  



ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
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 หมวด ค�าครุภัณฑ� 

ประเภทค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
 - โครงการปรับปรุง/ซ7อมแซมระบบเสียงตามสายของเทศบาล  
จํานวน    50,000.- บาท 
งานบริหารงานคลัง 
งบดําเนินงาน 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท รายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ 
 - โครงการรายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน   21,298.- บาทหมวด 
ค�าสาธารณูปโภค 
ประเภท - ค7าบริการโทรศัพท   จํานวน     7,000.- บาท 
 - ค7าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จํานวน     4,592.- บาทหมวด 
ค�าครภุัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
 - โครงการจัดซ้ือโตZะพับเอนกประสงค  จํานวน    1,800.- บาท 
 - โครงการชั้นเหล็กเก็บแฟYม   จํานวน    3,240.- บาท
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง 
 - โครงการจัดซ้ือจักรยานยนต  จํานวน    2,570.- บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบบุคลากร 
หมวด  เงินเดือน (ฝIายประจํา) 
ประเภท - เงินเดือนพนักงาน   จํานวน 133,560.- บาท 
งบดําเนนิงาน 
หมวด ค�าตอบแทน 
ประเภท - ค7าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ จํานวน      1,240.- บาท 
หมวด ค�าใช-สอย  
ประเภท รายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ 
 - โครงการรายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน    39,721.- บาท 

 ประเภท  รายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - ค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน    30,000.- บาท 
 - ค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม  จํานวน      5,264.- บาท 

 
  
  
  
ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
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หมวด ค�าวัสดุ 
ประเภท - วัสดุไฟฟYาและวิทยุ   จํานวน   4,509.- บาท 
 - วัสดุงานบ.านงานครัว   จํานวน   3,200.- บาท 
 - วัสดุยานพาหนะและขนส7ง  จํานวน  47,030.- บาท 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล7อลื่น  จํานวน    4,650.- บาท 
 - วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน  10,000.- บาท 
 - วัสดุเครื่องแต7งกาย   จํานวน    5,000.- บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร   จํานวน  11,013.- บาท 
 - วัสดุเครื่องดับเพลิง   จํานวน  40,000.- บาท 
หมวด ค�าสาธารณูปโภค 
ประเภท - ค7าไฟฟYา    จํานวน     13,792.- บาท 
 - ค7าบริการโทรศัพท   จํานวน       4,300.- บาท 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครภุัณฑ� 
ประเภท- ครุภัณฑโรงงาน 
 - โครงการจัดซ้ือเลื่อยเครื่องยนต  จํานวน      7,500.- บาท 
ประเภท – ครุภัณฑอ่ืน 
 โครงการจัดซ้ือกระจกโค.ง   จํานวน      2,250.- บาท 
ประเภท – ค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
 - โครงการค7าบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000.- บาท 
งานปQองกันภัยฝIายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดําเนนิงาน 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท รายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - โครงการช7วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 42,375.- บาท 
 - โครงการปYองกันอัคคีภัยในชุมชน  จํานวน    6,640.- บาท 
 - โครงการส7งเสริมการดําเนินการของสมาชิก อปพร.จํานวน    7,400.- บาท 
 - โครงการอบรมการสร.างความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชน 
    จํานวน 10,000.- บาท 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
หมวด ค�าตอบแทน 
ประเภท เงินช7วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน  3,100.- บาท 
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 หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภทรายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - โครงการค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการจํานวน 2,590.- บาท 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท ค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม  จํานวน7,150.- บาท 
หมวด ค�าวัสดุ 
ประเภท - วัสดุยานพาหนะและขนส7ง  จํานวน 2,780.- บาท 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล7อลื่น  จํานวน 1,530.- บาท   
 - วัสดุคอมพิวเตอร   จํานวน 14,960.- บาท 
หมวด ค�าสาธารณูปโภค 
ประเภท - ค7าไฟฟYา    จํานวน 10,860.- บาท  
  - ค7าน้ําประปา ค7าน้ําบาดาล  จํานวน30,000.- บาท 
 - ค7าโทรศัพท    จํานวน   9,595.- บาท 
 - ค7าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จํานวน  5,000.- บาท 
งบเงินอุดหนุน 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนราชการ 
 - โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัแก7ง รร. (สพฐ)  
จํานวน 329,000.- บาท 
งานศึกษาไม�กําหนดระดับ 
งบดําเนินงาน 
หมวด เงินเดือน (ฝCายประจํา)  
ประเภท - ค7าตอบแทนพนักงานจ.าง  จํานวน  33,000.- บาท 
 - เงินเพ่ิมต7างๆ ของพนักงานจ.าง  จํานวน   9,925.- บาท 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท รายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ 
 - โครงการจ.างเหมาบริการผู.ช7วยครูผู.ดูแลเด็กเล็ก    
จํานวน  61,500.- บาท 
 - รายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน   2,060.- บาท 
ประเภท รายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - โครงการคาราวานเสริมสร.างประสบการณเด็ก 
จํานวน  4,568.- บาท 
 - โครงการพัฒนาครูผู.ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา 
 และคณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน 31,764.- บาท 

ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
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  - โครงการพัฒนาคุณภาพผู.เรียน  จํานวน 15,000.- บาท 

 - โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธชุมชน    
จํานวน 19,000.- บาท 
 - โครงการส7งเสริมการเรียนรู.เด็กปฐมวัยท.องถ่ิน ไทยผ7านการเล7น    



จํานวน 100,000.- บาท 
 - โครงการสนับสนุนค7าใช.จ7ายในการบริหารสถานศึกษา   
จํานวน   30,360.- บาท 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝCายประจํา) 
ประเภท - เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  50,000.- บาท 
 - เงินเพ่ิมต7างๆ ของพนักงาน  จํานวน    9,200.- บาท 
 - เงินประจําตําแหน7ง   จํานวน  36,000.- บาท 
 - ค7าตอบแทนพนักงานจ.าง   จํานวน 180,000.- บาท 
 - เงินเพ่ิมต7างๆ ของพนักงานจ.าง  จํานวน   22,580.- บาท 
งบดําเนินงาน 
หมวด ค�าตอบแทน 
ประเภท - ค7าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน    4,960.- บาท 
 - ค7าเช7าบ.าน    จํานวน   11,000.- บาท 
 - เงินช7วยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน   20,000.- บาท 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท รายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ 
 - รายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ  จํานวน  15,117.- บาท 
ประเภทรายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - ค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  28,760.- บาท 
ประเภท ค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม   จํานวน  33,310.- บาท 
หมวด ค�าวัสดุ 
ประเภท – วัสดุสํานักงาน    จํานวน    4,350.- บาท 
 - วัสดุไฟฟYาและวิทยุ   จํานวน  10,000.- บาท 
 - วัสดุงานบ.านงานครัว   จํานวน  15,000.- บาท 
- วัสดุยานพาหนะและขนส7ง   จํานวน  25,960.- บาท 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล7อลื่น   จํานวน  52,300.- บาท 
 - วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน    5,005.- บาท 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร7   จํานวน    5,000.- บาท 

ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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 - วัสดุเครื่องแต7งกาย   จํานวน  10,000.- บาท 

 - วัสดุคอมพิวเตอร    จํานวน 7,260.- บาท 
หมวด สาธารณูปโภค 
ประเภท- ค7าบริการโทรศัพท   จํานวน    4,000.- บาท 
 - ค7าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จํานวน  12,000.- บาท 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท – ค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  จํานวน 100,000.- บาท 



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินงาน 
หมวด ค�าตอบแทน 
ประเภท – ค7าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน  18,000.- บาท 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท  รายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ 
 - โครงการจ.างเหมาบริการครูฝyกสอนออกกําลังกายด.วยการเต.นแอโรบิค 
จํานวน  39,800.- บาท 
 - จ.างเหมาบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน62,100.- บาท 
ประเภท รายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - โครงการตลาดชุมชน   จํานวน   30,000.- บาท 
 - โครงการ ปYองกันและควบคุมโรคไข.เลือดออก จํานวน   27,752.- บาท 
- โครงการ ผลิตสื่อเพ่ือให.การสุขศึกษาประชาสัมพันธเก่ียวกับการ 
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม จํานวน   10,000.- บาท 
 - โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู.ประกอบการร.านอาหาร   
จํานวน     7,225.- บาท 
 - โครงการ อาหารปลอดภัย(Food Safety)จํานวน   50,000.- บาท 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน 
 - การดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริด.านสาธารณสุข   
จํานวน 160,000.- บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห� 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� 
งบดําเนนิงาน 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท รายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - บ.านท.องถ่ินประชารฐัร7วมใจเทิดไท.องคราชัน ราชิน ี    
จํานวน  150,000.- บาท 
 - ส7งเสริมกิจกรรมชมรมผู.สูงอายุ  จํานวน  100,000.- บาท 

ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 
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 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร 
หมวด ค7าตอบแทน 
ประเภทค7าตอบแทนผู.ปฏิบัติราชการอันเปOนประโยชนแก7อปท.จํานวน  49,800.- บาท 
งบดําเนนิงาน 
หมวด ค�าสาธารณูปโภค 
 - ค7าบริการโทรศัพท   จํานวน   3,000.- บาท 
หมวด ค�าครภุัณฑ� 



ประเภท ค7าบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ 
 - ค7าบํารุงรักษาและปรับปรงุครภุัณฑ  จํานวน 100,000.- 
บาท 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝIายประจํา) 
ประเภท - ค7าตอบแทนพนักงานจ.าง   จํานวน  188,486.- บาท 
 - เงินเพ่ิมต7างๆ ของพนักงานจ.าง  จํานวน    31,000.- บาท 

หมวด ค�าตอบแทน 
ประเภท ค7าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จํานวน    33,560.- บาท 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท รายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ 
 - โครงการจ.างเหมาบริการขุดหรือปรับปรุงหลุมขยะและถนนภายในสถานท่ี 
ท้ิงขยะบ.านท.ายเรือ หมู7 12 จํานวน 371,285.- บาท 
- โครงการจ.างเหมาบริการรักษาความสะอาดและเปOนระเบียบเรียบร.อย 
 ของถนนและทางเท.า จํานวน 457,000.- บาท 
 - โครงการจ.างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   จํานวน 100,000.- บาท 
 - โครงการรายจ7ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน   17,939.- บาท 
ประเภทรายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - โครงการค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการจํานวน     5,000.- บาท 
ประเภท ค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม  จํานวน       535 .- บาท 
หมวด ค�าวัสดุ 
ประเภท - วัสดุสํานักงาน    จํานวน 10,000.- บาท 
 - วัสดุไฟฟYาและวิทยุ   จํานวน   9,040.- บาท 
 - วัสดุงานบ.านงานครัว   จํานวน 33,400.- บาท 
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 - วัสดุก7อสร.าง    จํานวน   9,260.- บาท 

 - วัสดุยานพาหนะและขนส7ง  จํานวน 12,440.- บาท 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล7อลื่น  จํานวน 23,000.- บาท 
 - วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน   5,000.- บาท 
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร7   จํานวน   5,000.- บาท 
 - วัสดุเครื่องแต7งกาย   จํานวน 57,510.- บาท 

หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
 - โครงการค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑจํานวน 100,000.- บาท 
แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน 



งานส�งเสริมการสนับสนนุความเข-มแข็งของชุมชน 
งบดําเนนิงาน 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท รายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - โครงการค7าใช.จ7ายในการปYองกันและแก.ไขปLญหายาเสพติด   
จํานวน  84,034.- บาท 
 - โครงการส7งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ7มของประชาชน  
จํานวน  83,578.- บาท 
 - โครงการส7งเสริมกิจกรรมด.านการพัฒนาสตรีและครอบครวั   
จํานวน  50,000.- บาท 
 - โครงการส7งเสริมสนบัสนนุกระบวนการจัดทําแผนชุมชน   
จํานวน  12,324.- บาท 
 - โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู.นําชุมชน จํานวน 500,000.- บาท 

หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนนุเอกชน   
- จัดทําแผนตําบล    จํานวน 30,000.- บาท 
 - สนับสนนุกลุ7มปุ�ยอินทรีย      จํานวน 27,580.- บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนนัทนาการ 
งบดําเนนิงาน 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท  รายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบติัราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - จัดการแข7งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนจํานวน 82,759.- บาท 
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 - จัดการแข7งขันและจัดส7งกีฬาประเภทต7างๆ เข.าร7วมการแข7งขัน   

จํานวน 30,000.- บาท 
 - จัดงานวนัเด็กแห7งชาติ   จํานวน 14,180.- บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท-องถ่ินและภูมิป]ญญา 
หมวด ค�าใช-สอย 
ประเภท รายจ7ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอ่ืนๆ 
 - จัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวนัข้ึนปPใหม7   
จํานวน 9,952.- บาท 
 - จัดงานประเพณีลอยกระทง  จํานวน 90,674.- บาท 
 - จัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญ�ู จํานวน 19,235.- บาท 
 - จัดงานประเพณีหล7อเทียนพรรษา  จํานวน 18,826.- บาท 
 - สร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จํานวน 70,000.- บาท 
หมวด เงินอุดหนุน 



ประเภท เงินอุดหนุนส7วนราชการ       
 - จัดงานประเพณีลากพระ   จํานวน 50,000.- บาท
ประเภท เงินอุดหนนุเอกชน 
 - อบรม บํารุง อนุรักษและปกปYองวัฒนธรรม และภูมิปLญญาท.องถ่ิน  
จํานวน 10,000.- บาท 
 - อบรมภูมิปLญญาด.านจัดสาน (พัดใบพ.อ) จํานวน 10,000.- บาท 
 - อบรมภูมิปLญญาด.านอาหารและผักพ้ืนบ.าน จํานวน 10,000.- บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก�อสร-างโครงสร-างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวด ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร-าง 
ประเภท ค7าก7อสร.างสาธารณูปโภค 
 - ก7อสร.างรางระบายน้ําคสล.พร.อมบ7อพักทางเข.าโรงยางโกศักด์ิ หมู7 13   
จํานวน 4,000.- บาท 
แผนงบกลาง 
งานงบกลาง 
งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท - ค7าชําระดอกเบ้ีย    จํานวน 114,000.- บาท 
 - เบ้ียยังชีพผู.สูงอาย ุ   จํานวน 279,400.- บาท 
 - เบ้ียยังชีพคนพิการ   จํานวน 395,200.- บาท 
 - เบ้ียยังชีพผู.ปCวยเอดส   จํานวน     6,000.- บาท 
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 - เงินสํารองจ7าย    จํานวน 288,624.- บาท 

 - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชน  จํานวน   80,835.- บาท 
รวมโอนลด  จํานวน 8,000,000.- บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๔3  หมวด ๔  
ข.อ ๒7การโอนงบประมาณรายจ7าย ในหมวดค7าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก7อสร.างท่ีทําให.
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจ
อนุมัติของสภาท.องถ่ิน 
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี
ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะ
แ ล ะ ข น ส7 ง  ร า ย ก า ร  ร ถ ย น ต ดั บ เ พ ลิ ง  ช นิ ด  1 0  ล. อ  ค ว า ม จุ ไ ม7 
น.อยกว7า 12,000 ลิตร พร.อมถังน้ํา ถังโฟม และอุปกรณประจํารถ จํานวน 1 คัน 
งบประมาณ 8,000,000.- บาท(แปดล.านบาทถ.วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน



ขององคกรปกครองส7วนท.องถ่ิน  พ.ศ  2547 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีที่มีรายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑที่ดินและ
สิ ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก 7อหนี ้ผ ูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก  
ให.องคกรปกครองส7วนท.องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถ่ินได.อีกไม7เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปP 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนาํเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท7านนายกฯ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรืออภิปรายบ.าง
ครับ 
ขอเชิญคุณชาญชัย  จันทรแก.ว ครับ 

นายชาญชัย  จันทร�แก-ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

   เรียนท7านประธานสภา ผมสนับสนุนกรณีจัดซ้ือรถดับเพลิง เพราะรถดับเพลิงท่ีมีอยู7
เ ก7 ามากแล. ว  ถ. าซ7 อม ก็ ไม7 คุ. ม  อีกกร ณีรถ ดับ เพลิ งของ เ ร าบรรจุ น้ํ า แค7  
5,000 ลิตร เราใช.งานได.  7 นาที  แต7ครั้งนี้เราจัดซ้ือ 12,000 ลิตร  เราใช.งานได.
ถึง 15 – 18 นาที ช7วยชาวบ.านได.เยอะ อีกกรณีเก่ียวกับอุปกรณของรถคันเก7าแทบ
จะไม7มีแล.ว ขอฝากเรื่องอุปกรณนิดหนึ่ง ให.สมราคา 8,000,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแก.ว ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ.างครับ 
ขอเชิญท7านายกฯ ครับ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

  เรียนท7านประธานสภา ฝCายบริหารขอเรียนชี้แจงอย7างนี้ สืบเนื่องจากเรามีเงินเหลือ
จ7าย 10,000,000 บาท เลยรีบทําญัตตินาทีสุดท.ายจริง ๆ ในการรวบรวมเงิน เงิน
ทุกก.อนท่ีเรารวบรวมมาท้ังหมดเรื่องของถนนตลาดร7อนพิบูลยด.วย ขอย.อนกลับไป 
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 ญัตติตลาดร7อนพิบูลยนิดหนึ่ง ในความเข.าใจของเราต.องขออภัยด.วย ผมคิดว7าจุด

สตรทจากสี่แยกร7อนพิบูลย แต7ว7าผมขออนุญาตประธานสภาอีกครั้งหนึ่งขออนุญาต
เปRดสภา เปRดประมาณเดือนตุลาคมนี้เพ่ือท่ีจะจ7ายขาดเงินสะสม เพ่ือท่ีจะได.เปRด
พร.อมกันไม7อย7างนั้นจะเปOนสองตอน สมาชิกสภาแนะนําข้ึนมาเด๋ียวจะโดนด7าเปล7า ๆ  
ถ.าทําทีละช7วง เอาทีเดียวเลยพร.อมกัน ผมจะรบกวนทางสภาขออนุมัติจ7าย 
เงินสะสมจะได.ทําพร.อมกัน เรื่องท่ีหนึ่ง และเรื่องท่ีสอง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องของ
งบประมาณ จริง ๆ เรามีเงินเหลือเกินอยู7 2,000,000 บาท เรามีรายจ7ายก็เลยเอา
เงินก.อนนี้มาจ7ายไม7ได. ทีนี้เรามีเงินเข.ามาเกือบ 70,000,000 บาท ท่ีเราต้ังไว. 
67,000,000 บาท เปOน 69,000,000 บาท เศษ ท่ีท7านได.อนุมัติเทศบัญญัติของ
ปP 2563 ท่ีเราต้ัง 70,000,000 บาท ผมคาดว7าเงินน7าจะเกินไปอีก เพราะว7า
ตอนนี้รายรับของเทศบาลสูงมาก เลยอยากให.ท7านม่ันใจในส7วนท่ีเราจะจ7ายขาดเงิน
สะสม เพราะว7าท่ีท7านประธานสภาได.พูดให.ท7านฟLงเรื่อง e-bidding คณะผู.บริหาร
เปOนกังวล ยกตัวอย7าง ท7านอนุมัติไว.ในส7วนของกล.องวงจรปRด เราต้ังคุณสมบัติของ
กล.องเอาไว.สเปคดีมาก วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ.าง 1,800,000 บาท ปรากฏว7าเสนอ
ราคาตํ่าสุดอยู7 ท่ี 800,000 กว7าบาท เกรงว7าคุณภาพของกล.องมีท้ังประเภท 
มีคุณภาพ และประเภทสินค.ามาจากจีน พอมาจากจีนเราไม7ม่ันใจว7าคุณภาพของ
กล.องจะเปOนไปตามมาตรฐานไอซีทีหรือไม7 แต7ว7าสิ่งท่ีวางไว.ไม7ได.กําหนดลักษณะว7า



ไม7เอาของจีน เพราะฉะนั้นราคาก็จะตกลงมาเยอะเกือบ 50 เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น
การ  e-bidding ช7วยได.เยอะในการประหยัดงบประมาณ เงินเหลือจ7ายตกเปOนเงิน
สะสมได.เกือบล.านกว7าบาท รวมกับเงินท่ีเราได.มา 2,000,000 กว7าบาท ตกเปOน
เงินสะสม ดังนั้นเงินสะสมนี้จะนํามาทําถนน นี่คืออีกส7วนท่ีอยากจะอธิบายให.เข.าใจ
เรื่องของ e-biddingเกรงว7าเม่ือเสนอราคามาแล.วตํ่าและได.ของท่ีไม7มีคุณภาพ  
ก็เปOนกังวลกันอยู7 ตอนนี้ผู.รับจ.างเริ่มดําเนินการทําสัญญาและขออนุมัติการไฟฟYา
ส7วนภูมิภาคแล.วในเรื่องการเดินสายคาดว7าเดือนหน.าน7าจะดําเนินการเสร็จในเรื่อง
ของกล.องวงจรปRดสําหรับญัตติขอซ้ือรถดับเพลิง ผมขอเรียนอย7างนี้นะครับว7า
เทศบาลตําบลร7อนพิบูลยของเรามีรถอยู7 3 คัน รถดับเพลิง 2 คัน รถน้ํา 1 คัน  
ถึงเวลาแล.วท่ีจะต.องจัดซ้ือคันใหม7 เพราะว7ารถดับเพลิงมีต้ังแต7สมัยสุขาภิบาล 
ท7าน สท.วุฒิภัทร น7าจะจําได.รถดับเพลิงคันนี้นานมากแล.ว สําหรับรถน้ําก็
เหมือนกันน7าจะอายุพอ ๆ กัน ผมเลยให.ทางเจ.าหน.าท่ีผู.ปฏิ บั ติอธิบายให.
คณะกรรมการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลรถดับเพลิงคันนั้นมันบรรจุน้ําแค7 
2,000 ลิตร  เช7น กรณีท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม.ในร7อนพิบูลย รถเรามาฉีดแค7 2 นาที 
น้ําหมดจบ และก็ต.องรอรถดับเพลิงคันอ่ืนท่ีจะต.องเข.ามาช7วย อีกส7วนหนึ่งท่ีมันเปOน
ปLญหามาก รถ 3 คัน ของเทศบาล คือ ไม7สามารถสูบน้ําได.พอเกิดเหตุ ถ.าไม7มีความ
จํ า เ ปO น จ ริ ง  ๆ  เ ร า ค ง 
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 ไม7จัดซ้ือ ครับ ยกตัวอย7าง ไฟไหม.ท่ีเจี๊ยบเซ.ง ทุ7งสง เขาขอมาเจ.าหน.าท่ีถามผมว7าจะ

ให.ไปไหม ผมถามว7างานปYองกันฯ มีรถก่ีคัน เขาบอกว7ามีคันเดียว และถ.าเกิดเหตุ 
ในตลาด รถดับเพลิงมีแค7คันเดียว หากเกิดปLญหาข้ึนมาาก็เลยอยากได.รถท่ีมีความ
พร.อม มีความสมบูรณสักคันของเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย เพราะเราเปOนเทศบาลท่ี
ใหญ7 แต7วัสดุอุปกรณเราไม7มีความพร.อม ก็เลยอยากจะขอเรียนต7อทางสภา 
เพ่ือท่ีจะขออนุมัติ 8,000,000 บาท เพ่ือความจําเปOนในการใช.จ7ายจัดซ้ือฯ 
รถดับเพลิงคันนี้ ความจุน้ําไม7น.อยกว7า12,000 ลิตร แล.วมีอุปกรณ ถังโฟม ซ่ึงมี
ความสมบูรณพร.อมอยู7ในตัว ขอเรียนด.วยความเคารพว7าเหตุผลและความจําเปOนท่ี
เราต.องจัดซ้ือรถดับเพลิงคันนี้ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท7านนายกฯ ครับ ท่ีบอกเรื่องเหตุผลและความจําเปOนในการจัดซ้ือจัดจ.าง
รถดับเพลิงคันนี้ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีก
บ.างครับ 
ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภา 

  เรียนท7านประธานสภา ขออนุญาตเพ่ิมเติมท่ีท7านนายกฯ พูดว7าเงินของเราท่ีจะเข.ามา 
2,000,000 กว7าบาท แต7 เดิมทีเราต้ังงบประมาณไว.  65,000,000 บาท  
เราก็ต.องจ7ายใน 65,000,000 บาท กรณีเงินเกินเข.ามา 2,000,000 บาท เราไม7
สามารถจ7ายได. เงินจะตกเปOนเงินสะสม นอกจากว7าจะทําเทศบัญญัติเพ่ิมเติมเปOน 
ฉบับท่ี 1 จึงจะสามารถใช.จ7ายได.   



ในส7วนของ CCTV ตอนนี้ได.ลงนามในสัญญาเท7าท่ีเห็นเพราะไม7ได.กําหนดว7าไม7เอา
ของจีน ประสานหัวหน.าฝCายปกครองว7าอุปกรณมาจากเมืองจีน แต7เขาแจ.งว7าเขา
มาประกอบท่ีเมืองไทยมาเปOนบริษัทของเขา ราคาท่ีเสนอตํ่ามากจะเล7าให.ฟLงว7าทํา
ไม7ต.องระบบใหม7 เพราะเปOนระบบ e-bidding  ถ.าเก่ียวกับอุปกรณพวกนี้เขาข้ึน
ทะเบียนกับกรมบัญชีกลางท่ัวประเทศ เขาเสนอแคตตาล็อคเปOนการจัดซ้ือจัดจ.างจาก
ระบบE-Marketing  แต7ถ.าเปOนถนนหนทางจะใช.ระบบe-bidding  นําเรียน
เพ่ิมเติมบางท7านอาจจะทราบแล.วเขาข้ึนบัญชีบริษัทไว.ท่ีกรมบัญชีกลาง ทีนี้
กรมบัญชีกลางก็จะลิงคไปท่ัวประเทศ พอเราประกาศในเว็บไซตของเทศบาล เรา
ประกาศทางเว็บไซตกรมบัญชีกลางท่ัวประเทศไม7ใช7เฉพาะบ.านเรา ถนนก็
เหมือนกันจะเปOนกรณีเดียวกัน แต7โชคดีถนนส7วนใหญ7จะเปOนคนบ.านเรา ทีนี้
ค7าใช.จ7ายมันก็จะสูง อีกเรื่องหนึ่งเครื่องออกกําลังกายก็มาจากไกล ๆ เหมือนกัน 
ตรงนี้จะช7วยกลั่นกรองเราเบ้ืองต.นทําให.เราประหยัดงบประมาณ แต7ว7าเราก็ไม7
ม่ันใจในเรื่องคุณภาพ แล.วก็เรื่องรถดับเพลิงเด่ียวท7านนายกฯ ก็จะออกคําสั่งให.เรา
ดูแลเรื่อง TOR หรือคุณลักษณะใหม7หมายถึงว7าให.ละเอียดกว7านี้ ตอนนี้อาจจะมี
เพียงแค7นี้ ส7วนเรื่องอุปกรณท้ังหมดอยู7ท่ีเรากําหนดคุณลักษณะ ก็นําเรียนเพ่ิมเติม
ในส7วนของ 3 โครงการ ขอบคุณค7ะ 
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นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท7านเลขานุการสภาฯ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ.างครับ 
ขอเชิญคุณชัยวัฒน  พิบูลย ครับ 

นายชัยวัฒน�  พิบูลย� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  เรียนท7านประธานสภา วันนั้นผมอยู7ท่ีทําประชาคมด.วย ผมเข.าใจครับ ผมคิดว7า
ผู.บริหารเลือกแล.ว และพ7อแม7พ่ีน.องประชาชนพ่ึงพาได.ผมก็ยินดี ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณชัยวัฒน  พิบูลย ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ.างครับหากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกผมจะ
ขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู.บริหารเสนอ โปรด
ยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  9  ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  ไม�เห็นชอบ  ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ�านมา และเรื่องอ่ืน ๆ (ถ-ามี) 
นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาท7านใดจะแสดงความคิดเห็นบ.างครับ ขอเชิญครับ  
      ขอเชิญคุณอรภักด์ิ  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท7านประธานสภาขอแจ.งข7าวแจ.งจากศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ และผู.
พิการ ของเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ซ่ึงมีนางจรรยา จุลภักด์ิ เปOนประธาน แล.วก็มี
ดิฉันเปOนคณะกรรมการ เราจะมีแผนปฏิบัติงานโครงการเยี่ยมบ.านผู.สูงอายุ ผู.พิการ 
ผู.ปCวยเรื้อรัง และผู.ด.อยโอกาส โดยร7วมกับโรงพยาบาลร7อนพิบูลย และอสม. 
ออกไปสํารวจและส7งรายชื่อมา ขณะนี้เราได.รายชื่อมาครบแล.วทุกชุมชนน7ะค7ะ เรา
จะมีแผนปฏิบัติการลงเยี่ยมดังนี้ 



1. ในวันท่ี 30 กันยายน 2562 เริ่มเวลา 09.00 น.พ้ืนท่ีชุมชน ตลาดเกษตร 2 คน 
ปCาชมพู7 9 คน, วังไทร 8 คน, นาโพธิ์ 7 คน รวมเปOน 26 คน  

         2. ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น.พ้ืนท่ีชุมชน ตลาดใหม7 
8 คน, สุวรรณรังษี 4 คน และโคกยาง 6 คน รวมเปOน18 คน 
        3. ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น.พ้ืนท่ีชุมชน เขาน.อย  
16 คน และเทพนมเชือด 8 คน รวมเปOน 24 คน 
4. ในวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น. พ้ืนท่ีชุมชน ปรีชาทองนาลึก 7 คน, 
ตลาดใน 8 คนตลาดร7อนพิบูลยและท.ายเรือ 7 คน รวมเปOน 22 คน  
รวมท้ังหมดทุกชุมชน 90 คน ในการนี้เรียนเชิญคณะผู.บริหารและสมาชิกร7วมด.วย
นะค7ะ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ มีสมาชิกท7านใดจะแสดงความคิดเห็น 
เพ่ิมเติมอีกบ.าง ครับ 
      ขอเชิญคุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เร ียนท7านประธานสภา ผมนําเสนอถนนศาลาไฟไหม.ทางเข.าศาลาไฟไหม. 
เปOนหลุมเปOนบ7อเยอะ ขอให.คณะผู.บริหารช7วยซ7อมให.ด.วย ขอบคุณครับ 

  
ตรวจถูกต.อง                    ตรวจถูกต.อง                                       ตรวจถูกต.อง 
 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)   
   ประธานกรรมการ 

 
            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                    กรรมการกรรมการ/เลขานุการ          
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นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ มีสมาชิกท7านใดจะแสดงความคิดเห็น 
เพ่ิมเติมอีกบ.าง ครับ 
      ขอเชิญคุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท7านประธานสภา ก7อนอ่ืนผมขอขอบคุณคณะผู.บริหารและสมาชิกสภาฯท่ี
อนุมัติบล็อคข.างบ.าน สท.นันทา ตอนนี้เสร็จเรียบร.อยแล.ว พ7อแม7พ่ีน.องฝาก
ขอบคุณมา ฝนตกลงมาสองสามครั้งน้ําไหลได.คล7อง ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ มีสมาชิกท7านใดจะแสดงความคิดเห็น 
เพ่ิมเติมอีกบ.าง ครับ 
      ขอเชิญท7านรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ 

นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท7านประธานสภา ในส7วนของผมฝากประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนในอีกไม7ก่ีวันข.างหน.า จะมีการตักบาตรเทโว วัดเขาน.อยจัดข้ึนในวันจันทรท่ี 
14 ตุลาคม 2562 รวมไปถึงประเพณีชักพระของอําเภอร7อนพิบูลย ก็จะเดินชัก
พระมาในวันจันทรท่ี 14 ตุลาคม 2562 ในส7วนของประเพณีชักพระในส7วนท่ี
เทศบาลต.องรับผิดชอบ ก็มีการวางผังและการจัดบริเวณเรือพนมพระ ก็ได.เข.า
ประชุมร7วมกับท7านรองนายกฯ จักรพันธุ เสนอให.จอดเรือพระทางด.านขวามือ
ต้ังแต7สี่แยกเลี้ยวเข.าไปในตลาดทางด.านขวามือไปถึงสามแยกร.านโกก๋ี ถ.าเกิดจอด
ไม7พอก็จะเสริมในส7วนของ 16 ห.อง ท่ี เปRดให.แม7ค. า เช7าขายของ ก็ฝาก
ประชาสัมพันธด.วย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท7านรองนายกฯ พงศชัย ครับ มีสมาชิกท7านใดจะแสดงความคิดเห็น 
เพิ่มเติมอีกบ.าง ครับของผมมีเรื ่องฝากทีมผู .บริหาร และทีมข.าราชการ ต.อง
ช7วยกันเรื่องการขยายเวลาเบิกจ7ายเงินรอบนี้เปOนรอบสุดท.ายแล.วนะครับ ถ.าไม7
เบิกจ7ายให.เสร็จในปPหน.าก็จะตกไป ฝากผู.บริหารช7วยเร7งรัดให.เสร็จทันตามท่ี



สมาชิกสภาได.อนุมัติไป หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก
สําหรับวันนี้ได.ดําเนินการประชุมครบทุกวาระแล.ว ผมขอขอบคุณท7านนายกฯ ท7าน
รองนายกฯ ท7านเลขานุการนายกฯ ท7านท่ีปรึกษานายกฯ ท7านสมาชิกสภา ทุกท7าน  
พนักงาน เจ.าหน.าท่ี และประชาชนท่ีรับฟLงเสียงตามสาย ผมขอปRดการประชุมไว.
เพียงแค7นี้ ขอบคุณครับ 

  
ป_ดประชุมเวลา  12.37 น. 
 

 

  
          (ลงชื่อ).................................................ผู.จด/ผู.พิมพรายงานการประชุม 
                          (นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ) 
 
 
 
         (ลงชื่อ).................................................ผู.ตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
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ตรวจถูกต-อง 

(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ 
(นายวัชระ  ภู7ประเสริฐ)                   

(ลงชื่อ).........................................................กรรมการ 
(นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
(นางเกษร  คงชาญกิจ) 
 

 

 

 

 

 

 


