
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป" พ.ศ. ๒๕62 

ประชุมเม่ือวันท่ี  15พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62เวลา 10.00น. 
ณ  ห1องประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

***************** 
ผู1มาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรเชษฐ     สรุภักดี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ    สุรภักดี  
2 นางนันทา       เทิดรัตนพงศ รองประธานสภาเทศบาล นันทา      เทิดรัตนพงศ  
3 นางอรภักด์ิเจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล อรภักด์ิเจนวิชชุเมธ  
4 นายเอกชัย     ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย     ศรีพิทักษ  
5 นายชัยวัฒนพิบูลย สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒนพิบูลย  
6 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร  ขวัญชัยรัตน  
7 นางเกษร         คงชาญกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เกสร          คงชาญกิจ  
8 นายสุทธิรักษ   ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล สุทธิรักษ   ม่ันคง  
9 นายชาญชัย    จันทรแก2ว สมาชิกสภาเทศบาล ชาญชัย    จันทรแก2ว  

10 นายสาโรช      แซ6ลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช      แซ6ลิ่ม  
11 นางจารีวัฒน   กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน   กุลเจริญ  

ผู1ไม�มาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายวุฒิภัทร    ล.ไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 
2 นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 

 

ผู1เข1าร�วมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายอัศวิน  จินตวร นายกเทศมนตรี อัศวิน  จินตวร  
๒ นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์  
3 นายจักรพันธุ    จุลภักด์ิ รองนายกเทศมนตรี จักรพันธุ  จุลภักด์ิ  
4 นายบํารุง        ทองทิพย รองนายกเทศมนตรี บํารุง      ทองทิพย  
5 นายไชยา         ลุยจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรี ไชยา       ลุยจันทร  
6 นางสุธาสินีว      บุญสวยขวญั ผู2อํานวยการกองการศึกษา สุธาสินีว   บุญสวยขวัญ  
7 นางสาววิไลลักษณ  ปุ@ยมนต ผู2อํานวยการกองคลัง วิไลลักษณ   ปุ@ยมนต  
8 นางจิระวรรณ     รุ6งฤทัยวัฒน หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล จิระวรรณ รุ6งฤทัยวัฒน  

 

ตรวจถูกต2อง    ตรวจถูกต2อง   ตรวจถูกต2อง 

(นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)     (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  ประธานกรรมการ   กรรมการ        กรรมการ/เลขานุการ 

 



-2- 
ผู1เข1าร�วมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

9 นายวีรวัฒน       สภุาวีระวัฒน หัวหน2าฝHายแบบแผนและก6อสร2าง วีรวัฒน      สภุาวีระวัฒน  
๑0 นางสาวอุทุมพร    พงศสุวรรณ เจ2าพนักงานจัดเก็บรายได2ชํานาญงาน อุทุมพร    พงศสุวรรณ  
11 นางธิดารัตน        ชูแก2ว หัวหน2าฝHายส6งเสริมการศึกษาฯ ธิดารัตน    ชูแก2ว  
12 นายทักษิณ         สุทธิเจริญ หัวหน2าฝHายวิชาการฯ ทักษิณ      สุทธิเจริญ  
13 นางอุบลรัตน       รณศิริ นักทรัพยากรบุคคล อุบลรัตน    รณศิริ  
14 นายอภิชาติ        ขวัญยืน นายช6างโยธาชํานาญงาน อภิชาต      ขวัญยืน  
15 นางสาวอัญชลี     อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ อัญชลี     อิสสภาพ  
16 นางสุนิสา          ทองเกต เจ2าพนักงานทะเบียนชํานาญงาน สุนิสา        ทองเกต  
17 นายธรณิศร   ลักษณาวิบูลยกุล นิติกรปฏิบัติงาน ธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล  
18 นางอารีย          ศานตินิรันดร เจ2าพนักงานทะเบียนทรัพยสิน อารีย        ศานตินิรันดร  
19 นายสิทธิชัย       เต2งภู6 ผู2ช6วยนายช6างศิลปM สิทธิชัย      เต2งภู6  
20 นางสุปรียา       สุมลวรรณ ผู2ช6วยเจ2าพนักงานธุรการ สุปรียา      สุมลวรรณ  
21 นางอัญชลี        สมาทิน ผู2ช6วยเจ2าพนักงานธุรการ อัญชลี       สมาทิน  
22 นางเสาวนีย      ขวัญยืน ผู2ช6วยเจ2าพนักงานธุรการ เสาวนีย     ขวัญยืน  
23 นายธนงศักด์ิ      เรืองด2วง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ธนงศักด์ิ     เรืองด2วง  
24 นางสาวเสาวพา  บัวขนาบ ผู2ดูแลเด็ก เสาวพา      บัวขนาบ  
25 นางมัตติกา       กรดแก2ว พนักงานจ2างตามภารกิจ มัตติกา       กรดแก2ว  
26 นายญณกร        ตัณฑวัชน พนักงานดับเพลิง ญณกร        ตัณฑวัชน  
27 นายศราวุธ       จันทมาศ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ศราวุธ        จันทมาศ  
28 นายสราวุธ       ขวัญคีรี คนงาน สราวุธ        ขวัญคีร ี  
29 นางอาภรณ      ปHากว2าง ลูกจ2าง อาภรณ       ปHากว2าง  
30 นายสุริเยนทร    ซุ6นเซ6ง คนงานประจํารถขยะ สุริเยนทร     ซุ6นเซ6ง  
31 นายดนัย          กาญจนสมบัติ คนงาน ดนัย         กาญจนสมบัติ  
32 นายจัตราพันธ    ศิลารัตน คนงาน จัตราพันธ   ศิลารัตน  

ก�อนระเบียบวาระการประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.  
นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

เรียนท6านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท6านสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติ คณะผู2บริหาร  
และผู2 เข2 าร6 วมประชุ มทุกท6 าน วั นนี้ เปP นการประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 2ประจําปQ พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 15  พฤษภาคม 2562 เวลา 
10.00 น. ณ ห2องประชุมสภาเทศบาล  ขณะนี้สมาชิกสภามาครบองคประชุมแล2ว 
ขออนุญาตเรียนเชิญท6านประธานได2จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญค6ะ 
(ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) และขออนุญาตอ6านประกาศฯ 

              ตรวจถูกต2อง 
 
     (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
 (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
 กรรมการ                                   กรรมการ/เลขานุการ 
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ประกาศสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 

ประจําป" พ.ศ. 2562 
----------------------- 

ตาม ที ่สภ า เทศบาล ตําบลร 6อนพ ิบ ูล ย  ไ ด 2กําหนดสม ัยประช ุมสภา เทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปQ พ.ศ. 2562 โดยมีระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้ังแต6วันท่ี  
1 – 30 พฤษภาคม 2562 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลร6อนพิบูลยสมัยสามัญ  
สมัยแรก เม่ือวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2562 และประกาศเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย  
เรื่องการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปQ พ.ศ. 2562 และวันเริ่มประชุมสามัญ  
สมัยแรก ประจําปQ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2562 นั้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒5 วรรคแรก แห6งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลร6อนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2ประจําปQ พ.ศ. 2562 ต้ังแต6วันท่ี 1 – 30 
พฤษภาคม 2562 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2562 

สุรเชษฐ  สุรภักดี 
(นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ท6านสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติทุกท6าน ท6านนายกฯ ท6านรองนายกฯ ท้ัง 2 ท6าน             ท6าน
ท่ีปรึกษานายกฯ ท6านเลขานายกฯ รวมถึงข2าราชการ ลูกจ2าง และผู2 ท่ีรับฟVงเสียง 
ตามสายทุกท6าน  วันนี้ เปPนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปQ  
พ.ศ. 2562 ซ่ึงตรงกับวันพุธท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห2องประชุม
สภาเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย  วันนี้มีระเบียบวาระอยู6ท้ังหมด  8 วาระ ผมขอเริ่มประชุม 
ตามระเบียบวาระ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
 สําหรับเรื่องท่ีจะแจ2งให2ทราบในวันนี้ มีอยู6 1 เรื่อง คือ การมอบรางวัลพนักงาน

เทศบาล ลูกจ2างประจํา และพนักงานจ2าง ดีเด6น ประจําปQ 2561  
       ขอเชิญท6านเลขานุการสภาดําเนินการ ครับ  

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

เรียนท6านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท6านสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติ คณะผู2บริหาร  
ทุกท6านและผู2เข2าร6วมประชุมทุกท6านวันนี้เรามีพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการมอบรางวัล
พนักงานเทศบาล ลูกจ2างประจํา และพนักงานจ2าง ดีเด6น ประจําปQ 2561 ได2จัดทําข้ึน 
เพ่ือยกย6องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ2างประจําและพนักงานจ2างของเทศบาล
ตําบลร6อนพิบูลย ผู2ปฏิบัติราชการและหรือให2บริการประชาชนดีเด6น เปPนขวัญกําลังใจ 
ในการปฏิบัติราชการ เปPนแบบอย6างท่ีดีให2กับพนักงานเทศบาล ตลอดจนเปPนเกียรติ
ประวัติและสร2างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและผลงานของการกระทํานั้นเกิด 

              ตรวจถูกต2อง 
 
     (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
(นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                  (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  กรรมการ                          กรรมการ/เลขานุการ 
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 ความคุ2มค6าและสร2างความภูมิใจให2กับตนเองเปPนการส6งเสริมคุณธรรมของข2าราชการ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว6าด2วยการส6งเสริมคุณธรรมแห6งชาติ พ.ศ. 2550 นั้น 
        คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ2างประจํา และพนักงานจ2าง ดีเด6น 
ประจําปQ 2561 ได2พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ2างประจํา และพนักงานจ2าง
ดีเด6น ประจําปQ 2561 เสร็จเปPนท่ีเรียบร2อยแล2ว จึงขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี 
มอบรางวัล เพ่ือเปPนขวัญและกําลังใจคนท่ีได2รับรางวัล ดังนี้  
พนักงานเทศบาลดีเด�น ประจําป" 2561  
1. นางสุนิสา ทองเกต ตําแหน6ง เจ2าพนักงานทะเบียนชํานาญงาน สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
2. นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ ตําแหน6ง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
    สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
3. นางสาวอุทุมพร  พงศสุวรรณ ตําแหน6ง เจ2าพนักงานจัดเก็บรายได2ชํานาญงาน              
    สังกัด กองคลัง 
4. นายอภิชาติ  ขวัญยืน  ตําแหน6ง นายช6างโยธาชํานาญงาน สังกัด กองช6าง 
5. นางธิดารัตน  ชูแก2ว ตําแหน6ง หัวหน2าฝHายส6งเสริมการศึกษาฯ สังกัด กองการศึกษา 
ลูกจ1างประจําดีเด�น ประจําป" 2561 
1. นางอารีย  ศานตินิรันดร  ตําแหน6ง เจ2าหน2าท่ีทะเบียนและทรัพยสิน สังกัด กองคลัง 
2. นายสิทธิชัย  เต2งภู6  ตําแหน6ง ผู2ช6วยนายช6างศิลปM สังกัด กองช6าง 
พนักงานจ1างตามภารกิจดีเด�น ประจําป" 2561 
1. นางเสาวนีย  ขวัญยืน  ตําแหน6ง ผู2ช6วยเจ2าพนักงานธุรการ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
2. นายไพศาล  ชูแก2ว  ตําแหน6ง พนักงานขับรถยนต  สังกัด สํานักปลัดเทศบาล                            
     ช6วยปฏิบัติราชการกองช6าง 
3. นายธนงศักด์ิ  เรืองด2วง  ตําแหน6ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัด กองช6าง  
    ช6วยปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 
4. นางสาวเสาวภา  บัวขนาบ ตําแหน6ง ผู2ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา 
พนักงานจ1างท่ัวไปดีเด�น ประจําป" 2561 
1. นายญณกร  ตัณฑวัชน  ตําแหน6ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
2. นายศราวุธ   จันทมาศ  ตําแหน6ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
    สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
3. นายสราวุธ  ขวัญคีรี ตําแหน6ง คนงาน สังกัด กองช6าง 
4. นายดนัย  กาญจนสมบัติ ตําแหน6ง คนงาน สังกัด กองช6าง 
5. นายจัตราพันธ  ศิลารัตน ตําแหน6ง คนงาน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 
6. นางอาภรณ  ปHากว2าง ตําแหน6ง คนงาน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 

ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป" พ.ศ. 2562 
ประชุมเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2562 

              ตรวจถูกต2อง 
 

     (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
(นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                          (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  กรรมการ                                   กรรมการ/เลขานุการ 

  



                             -5- 
นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญท6านเลขานุการสภาดําเนินการ ครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ ท6านสมาชิกผู2ทรงเกียรติ คณะผู2บริหาร และผู2เข2าร6วม
ประชุมทุกท6านค6ะ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปQ 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 
ซึ่งรายงานการประชุมมีท้ังหมด 18 หน2า ประกอบด2วย 6 วาระหน2าท่ี 1 เปPนรายชื่อผู2มา
ประชุม จํานวน 12 ท6าน ผู2ไม6มาประชุม จํานวน 1 ท6าน และผู2เข2าร6วมประชุมจํานวน 
9 ท6าน หน2าท่ี 2 เปPนรายชื่อผู2เข2าร6วมประชุมเพ่ิมเติมจากหน2าท่ี 1 อีกจํานวน 3 ท6าน และ
เปPนเนื้อหาก6อนท่ีจะเข2าสู6ระเบียบวาระการประชุมจนถึง หน2าท่ี 3  ระเบียบวาระท่ี 1  
เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ–ไม6มี- ระเบียบที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจําปQ พ.ศ. 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561 จนถึง หน2าท่ี 4  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปQ พ.ศ.2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 29  พฤศจิกายน 2561 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องญัตติขอความเห็นชอบในการจัดต้ังสถานธนานุบาลของเทศบาลตําบล
ร6อนพิบูลยจนถึง  หน2าท่ี  5  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท6าน ไม6เห็นชอบ ไม6มี งดออกเสียง  
1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องญัตติขออนุมัติแก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
รายจ6ายประจําปQ พ.ศ. 2560 โครงการจัดซ้ือพร2อมติดต้ังอุปกรณระบบเครือข6าย
คอมพิวเตอร  อาคารสํานักงานฯ จนถึง หน2าท่ี 9 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท6าน  
ไม6เห็นชอบ ไม6มี งดออกเสียง 1 เสียงหน2าท่ี 10 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปQ พ.ศ. 2562 จนถึง หน2าท่ี 12 มติท่ีประชุม 
เปPนเอกฉันทให2กําหนดสมัยประชุมสามัญ ของปQ พ.ศ. 2562 ดังนี้1. สมัยสามัญสมัยท่ี 2  
มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้ังแต6วันท่ี 1 – 30 พฤษภาคม 25622. สมัยสามัญสมัยท่ี 3  
มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้ังแต6วันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 25623. สมัยสามัญสมัยท่ี 4  
มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้ังแต6วันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2562ต6อไป 5.2 การกําหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปQ พ.ศ. 2563มติท่ีประชุม เปPนเอกฉันท ให2กําหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปQ พ.ศ.2563เริ่มต้ังแต6วันท่ี 1 กุมภาพันธ – 1 
มีนาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องการติดตามผลการประชุม 
ครั้งท่ีผ6านมา และเรื่องอ่ืน ๆ จนถึง หน2าท่ี 18 ปXดประชุมเวลา 11.36 น. ขออนุญาตสรุป
รายงานการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 เพียงแค6นี้ ขอบคุณค6ะ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใด จะขอแก2ไขในส6วนที่ไม6
ถ ูกต 2องบ 2า งคร ับ  หากไม 6ม ีสมาช ิกสภาท 6านใด  ขอแก 2ไขในส 6วน ที ่ไม 6ถ ูกต 2อ ง  
ผมถือว6าสภาแห6งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ซ่ึงประชุมเมื่อ
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562ครับ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป" พ.ศ. 2562 
ประชุมเม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ� 2562 

ระเบียบวาระท่ี   3 

  

เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปDนรายการใหม� ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รายการ อุปกรณ�อ�านบัตรแบบ
เอนกประสงค� (Smart Card Reader) ของงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล           
 

  
             ตรวจถูกต2อง 
 

     (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 

(นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท6านประธานสภา วันนี้คณะผู2บริหารขอเสนอญัตติ  เรื ่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ6ายเปPนรายการใหม6 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรด2วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด 2วยสําน ักปล ัด เทศบาล  ฝ Hายปกครอง  งานพ ัฒนาช ุมชน ได 2บรรจ ุคร ุภ ัณฑ
คอมพิวเตอร ประเภท จัดซ้ืออุปกรณอ6านบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)  
พร2อมติดต้ัง จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท รวมเงินงบประมาณ  1,400.- บาท  
(หนึ่งพันสี่ร2อยบาทถ2วน) ไว2ในแผนพัฒนาท2องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1
เพ่ือใช2ในการบริการประชาชนแทนการเรียกสําเนาเอกสารในกระบวนการตรวจสอบ 
ย ืนย ันต ัวตนและคุณสมบัต ิของผู 2ขอร ับบร ิการแทนการ เร ียกสํา เนา เอกสาร 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

เหตุผล 
ขณะนี ้แผนพัฒนาท2องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 1 ประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได2ประกาศการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท2องถ่ิน และได2ประกาศใช2
แล2ว เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามแบบ ผ.08 ที่แนบมาพร2อมนี้  
งานพัฒนาชุมชน จึงจําเปPนต2องดําเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปPน
รายการใหม6 โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6าย ประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�) 
แผนงานสังคมสงเคราะห� 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� 
งบลงทุน 
หมวดค6าครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
รายการ จัดซ้ืออุปกรณอ6านบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
พร2อมติดต้ัง จํานวน 2 เครื่อง      จํานวน   1,400.-   บาท 
- เพ่ือจ6ายเปPนค6าจัดซ้ืออุปกรณอ6านบัตรแบบเอนกประสงค(Smart Card Reader) 
สําหรับใช2ในการบริการประชาชนแทนการเรียกสําเนาเอกสารในกระบวนการตรวจสอบ 
ยืนยันตัวตน และคุณสมบัติของผู2ขอรับบริการแทนการเรียกสําเนาเอกสาร 
รวมโอนเพ่ิมจํานวน 1,400.-บาท 
โอนลด 
แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งของชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวด ค6าใช2สอย 

  
            ตรวจถูกต2อง 
 
     (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
(นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                           (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 

  



                            -7- 
 1.1.1 ประเภทรายจ6ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม6เข2าลักษณะรายจ6าย 

หมวดอ่ืน ๆ  
4)  ค6าใช2จ6ายในการส6งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน 
จํานวน  1,400.- บาท 
รวมโอนลด  จํานวน 1,400.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส6วนท2องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติมถึงปVจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก2ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข2อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร2างท่ีทําให2ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ6ายเปPนรายการใหม6 
ให2เปPนอํานาจของสภาท2องถ่ิน 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร6อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต6อไป 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท6านนายกฯ ครับ  ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใดจะซักถามหรืออภิปรายบ2าง
ครับ  หากไม6มีสมาชิกสภาท6านใดอภิปราย ผมจะขอมติต6อสภาแห6งนี้ว6า สมาชิกสภาท6านใด
เห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู2บริหารเสนอ  โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท6าน
สมาชิ กสภาท6 านใดไม6 เห็ นชอบ โปรดยกมือครั บ ไม6 มี  ครั บ และงดออกเสี ยง  
1  เสียง 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รายการ อุปกรณ�อ�านบัตร
แบบเอนกประสงค� (Smart Card Reader) ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล1อม                           
ขอเชิญคณะผู2บริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
ได1รับมอบอํานาจจาก 
นายกเทศมนตรี 

 

เรียนท6านประธานสภา วันนี้คณะผู2บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณไปต้ังจ6ายเปPนรายการใหม6 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรด2วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด2วยเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย ได2บรรจุครุภัณฑคอมพิวเตอร ไว2ในแผนพัฒนาท2องถ่ิน (พ.ศ. 
2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบลงทุน หมวดค6าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการดังต6อไปนี้   
        - ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้ออุปกรณอ6านบัตรแบบเอนกประสงค
(Smart Card Reader)พร2อมติดต้ัง จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท รวมเงินงบประมาณ 
1,400.- บาท (หนึ่งพันสี่ร2อยบาทถ2วน) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 

เหตุผล 
ขณะนี้แผนพัฒนาท2องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้ง ท่ี 1 ประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได2ประกาศการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท2องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2564)
ครั้งท่ี 1 ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามแบบ ผ.08 ท่ีแนบมาพร2อมนี้
แล2วประกาศเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2562 จึงจําเปPนต2องดําเนินการ ดังนี้ 

              ตรวจถูกต2อง 
 
     (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
(นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                  (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปDนรายการใหม� โดยโอนเงินงบประมาณ

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
โอนเพ่ิม (ตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�) 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวด ค6าครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
รายการ จัดซ้ืออุปกรณอ6านบัตรแบบเอนกประสงค(Smart Card Reader) 
                     จํานวน 2 เครื่อง                                    จํานวน 1,400.- บาท 
- เพ่ือจ6ายเปPนค6าจัดซ้ืออุปกรณอ6านบัตรแบบเอนกประสงค(Smart Card Reader) 
สําหรับใช2ในการบริการประชาชนแทนการเรียกสําเนาเอกสารในกระบวนการตรวจสอบ 
ยืนยันตัวตน และคุณสมบัติของผู2ขอรับบริการแทนการเรียกสําเนาเอกสาร 
รวมโอนเพ่ิมจํานวน 1,400.-บาท 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝHายประจํา) 
ประเภทค6าตอบแทนพนักงานจ2าง                                      จาํนวน  1,400.- บาท 
รวมโอนลด  จํานวน 1,400.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส6วน
ท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติมถึงปVจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก2ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข2อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งก6อสร2างท่ีทําให2ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ6ายเปPนรายการใหม6 
ให2เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถ่ิน 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร6อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต6อไป 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท6านรองนายกฯ พงศชัย ครับ  ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ2างครับ หากไม6มีสมาชิกสภาท6านใดอภิปราย ผมจะขอมติต6อสภาแห6งนี้ว6า  
สมาชิกสภาท6านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู2บริหารเสนอ  โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา 
ยกมือเห็นชอบ 9 ท6านสมาชิกสภาท6านใดไม6เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม6มี ครับ และ 
งดออกเสียง  1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ9 ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี  และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปDนรายการใหม� ประจําป"

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รายการ อุปกรณ�อ�านบัตร
แบบเอนกประสงค� (Smart Card Reader) ของกองช�าง 
   ขอเชิญคณะผู2บริหารเสนอญัตติ ครับ 

              ตรวจถูกต2อง 
 
     (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
(นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  กรรมการ                                   กรรมการ/เลขานุการ 
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นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
ได1รับมอบอํานาจจาก 
นายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เรียนท6านประธานสภา วันนี้คณะผู2บริหารขอเสนอญัตติ  เรื ่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ6ายเปPนรายการใหม6 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรด2วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด2วยกองช6าง ได2บรรจุครุภัณฑคอมพิวเตอร ไว2ในแผนพัฒนาท2องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2562   
งบลงทุน หมวดค6าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการดังต6อไปนี้     
- ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ค6าจัดซ้ืออุปกรณอ6านบัตรแบบเอนกประสงค (Smart 
Card Reader)พร2อมติดต้ัง จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท รวมเงินงบประมาณ 1,400.- 
บาท (หนึ่งพันสี่ร2อยบาทถ2วน) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 

เหตุผล 
ขณะนี ้แผนพัฒนาท2องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 1 ประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได2ประกาศการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท2องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 
2564) ครั้งที่ 1 ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามแบบ ผ.08 ท่ี
แนบมาพร2อมนี้แล2ว ประกาศเม่ือวันท่ี  25 มีนาคม 2562กองช6าง จึงจําเปPนต2องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ6ายเปPนรายการใหม6 โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ6าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
โอนเพ่ิม (ตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด ค6าครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
รายการ จัดซ้ืออุปกรณอ6านบัตรแบบเอนกประสงค(Smart Card Reader) 
                      จํานวน 2 เครื่อง                                  จํานวน  1,400.- บาท 
รวมโอนเพ่ิมจํานวน 1,400.-บาท 
- เพ่ือจ6ายเปPนค6าจัดซ้ืออุปกรณอ6านบัตรแบบเอนกประสงค(Smart Card Reader)สําหรับ
ใช2ในการขออนุญาตก6อสร2าง ดัดแปลง เคลื่อนย2ายอาคาร และการขอใบรับรองอาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส และอ่ืน ๆ 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝHายประจํา) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                       จํานวน  1,400.- บาท 
รวมโอนลด  จํานวน 1,400.-บาท 

              ตรวจถูกต2อง 
 
     (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
(นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                           (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  กรรมการ                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส6วน

ท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติมถึงปVจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก2ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข2อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งก6อสร2างท่ีทําให2ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ6ายเปPนรายการใหม6 
ให2เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถ่ิน 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร6อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต6อไป 
ด2านหลังมีบันทึกข2อความ เพ่ือประกอบการพิจารณา และต2องขอโทษเพ่ือนสมาชิกสภา
ด2วย ญัตติท่ีอยู6ในมือท6าน ด2านหน2าอาจจะไม6ตรงกับท่ีอ6านไปบางท6อน ขอบคุณมากครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณท6านรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบ2างครับ หากไม6มีสมาชิกสภาท6านใดอภิปราย ผมจะขอมติต6อสภาแห6งนี้ว6า 
สมาชิกสภาท6านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู2บริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา 
ยกมือเห็นชอบ 9 ท6านสมาชิกสภาท6านใดไม6 เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม6 มี ครับ  
และงดออกเสียง  1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปDนรายการใหม� ประจําป"งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รายการ เครื่องคอมพิวเตอร�โน1ตบุVค 
ของกองช�าง 
ขอเชิญคณะผู2บริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
ได1รับมอบอํานาจจาก 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท6านประธานสภา วันนี้คณะผู2บริหารขอเสนอญัตติ  เรื ่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ6ายเปPนรายการใหม6 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปQ 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรรายการ เครื่องคอมพิวเตอร 
โน2ตบุeคด2วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด2วยกองช6าง ได2บรรจุครุภัณฑคอมพิวเตอร ไว2ในแผนพัฒนาท2องถ่ินสี่ปQ 
(พ.ศ. 2561 –2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
งบลงทุน หมวดค6าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการดังต6อไปนี้     
- ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ค6าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน2ตบุeค สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000.- บาท 
       - ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ค6าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน2ตบุeค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.-  บาท 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด) 

เหตุผล 
ขณะนี้แผนพัฒนาท2องถ่ินสี่ปQ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
1 ได 2ประกาศใช 2แผนพัฒนาท2องถิ ่นสี ่ป Q (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ ่มเต ิมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประกาศเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 และแผนพัฒนาท2องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2564) แก2ไข ครั้งท่ี 1 ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2562ได2ประกาศ 

              ตรวจถูกต2อง 
 
     (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
(นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) แก2ไข ครั้งท่ี 1 ประจําปQ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 แล2ว กองช6าง  
จึงจําเปPนต2องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปPนรายการใหม6 โดยโอนเงิน
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังนี้ 
โอนเพ่ิม (ตั้งจ�ายเปDนรายการใหม�) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด ค6าครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
รายการ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน2ตบุeค สําหรับสํานักงาน 
                    จํานวน 1 เครื่อง                                    จํานวน  16,000.- บาท 
รายการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน2ตบุeค สําหรับงานประมวลผล  
                   จํานวน 1 เครื่อง                                     จํานวน   22,000.- บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด) 
รวมโอนเพ่ิมจํานวน 38,000.- บาท 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร 
ประเภทเงินเดือนพนักงานจํานวน  38,000.- บาท 
รวมโอนลด จํานวน 38,000.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
ส6วนท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติมถึงปVจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก2ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข2อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งก6อสร2างท่ีทําให2ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ6ายเปPน
รายการใหม6 ให2เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถ่ิน 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร6อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต6อไป 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท6านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับ  ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบ2างครับขอเชิญคุณชาญชัย จันทรแก2ว ครับ 

นายชาญชัย  จันทร�แก1ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติผมขอฝากนิด
หนึ่งครับ กรณีตัวหนังสือ ตัวเอกสาร อย6าให2เปPนแบบนี้เพราะมันจะซํ้าๆ ซ2อนๆ ขาดๆ 
หายๆ ช6วยดูแลให2หน6อยครับ เม่ือเอกสารเข2าสภามาทุกอย6างต2องเรียบร2อยไม6ใช6อยู6ใน
สภาพแบบนี้ ถ2าเกิดสมาชิกสภาท6านหนึ่งท6านใดบอกว6าเขาไม6สามารถอนุมัติให2 
พวกท6านได2 เพราะเอกสารของท6านไม6ชัดเจน ต6อไปขออย6าให2มีแบบนี้อีก ขอบคุณครับ 

             ตรวจถูกต2อง 
 
     (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
(นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  กรรมการ                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแก2ว ครับ ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ2างครับ  หากไม6มีสมาชิกสภาท6านใดอภิปราย ผมจะขอมติต6อสภาแห6งนี้ว6า สมาชิก
สภาท6านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู2บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ
9ท6านสมาชิกสภาท6านใดไม6 เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม6 มี ครับ และงดออกเสียง  
1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี  และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องญัตติขออนุมัติแก1ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป"

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7 โครงการ 
ของกองช�าง                          
       ขอเชิญคณะผู2บริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
ได1รับมอบอํานาจจาก 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท6านประธานสภา วันนี้คณะผู2บริหารขอเสนอญัตติ เ รื ่อ งขออนุ มัติแก2ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7 โครงการ ด2วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
       1. ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย ได2อนุมัติให2โอนเงินงบประมาณรายจ6าย ประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปต้ังจ6ายเปPนรายการใหม6พร2อมอนุมัติกันเงิน เม่ือคราวประชุม 
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560, สมัยสามัญ สมัย
ท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 และสภาเทศบาลได2อนุมัติให2ขยายเวลาเบิก
จ6ายเงินงบประมาณรายจ6าย กรณียังมิได2ก6อหนี้ผูกพัน หมวดค6าท่ีดินและสิ่งก6อสร2าง จํานวน  
5 โครงการ ดังนี้ 
       1.1 โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ2านนายเขิน นาโพธิ์ หมู6ท่ี 14 
ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการเกรดบดอัดคัน 
ทางเดิม ถมหินคลุกรองพื้นทางพร2อมบดอัดแน6น ตั้งแต6 กม. ที่ 0 + 100 เมตร  
ถึง กม. 0 + 135 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม6น2อยกว6า 40 ลูกบาศกเมตร และทํา
การก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว2าง 3.00 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 405 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) งบประมาณ 
259,000 บาท (สองแสนห2าหม่ืนเก2าพันบาทถ2วน) 
          1.2 โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ2านลุงม่ัง หมู6ท่ี 13 
ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการเกรดบดอัด
คันทางเดิม แล2วทําการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว2าง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 300 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรม
โยธาธิการ) งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ2วน) 
1.3 โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข2างศาลาไฟไหม2–บ2านนายสุวิทย หมู6ท่ี 
10 ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการเกรดบดอัดคัน
ทางเดิม และทําการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว2าง 3.00 เมตร 

  
ตรวจถูกต2อง 

 
(นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                      ตรวจถูกต2อง  ตรวจถูกต2อง 
 
              (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                   (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                            กรรมการ/เลขานุการ 
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 ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 270 
ตารางเมตร พร2อมวางท6อ ค.ส.ล. ชั้น 3 (มอก.) ขนาด Ø 0.60เมตร จํานวน 5 ท6อน  
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) 
งบประมาณ 169,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนเก2าพันบาทถ2วน) 
1.4 โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข2างสวนปาลม–บ2านนายพัน  
หมู6 ท่ี 7 ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 
408,000 บาท (สี่แสนแปดพันบาทถ2วน)โดยทําการดังต6อไปนี้ 
ช6 วงท่ี  1 ทําการเกรดบดอัดคันทางเดิม แล2วก6อสร2 างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว2าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม6น2อยกว6า 304 ตารางเมตร ไหล6ทางถมหินคลุกกว2างเฉลี่ยข2างละ 0.50 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ)  
ช6 วงท่ี  2 ทําการเกรดบดอัดคันทางเดิม แล2วก6อสร2 างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว2าง 3.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 366 ตารางเมตร ไหล6ทางถมหินคลุกกว2างเฉลี่ยข2างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ)  
1.5 โครงการก6อสร2างท6อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช6องเดียวถนนสาย 
โรงอิฐสมหมาย หมู6ท่ี 10 ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยทําการรื้อท6อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร เดิมออก แล2วทําการก6อสร2างท6อลอดเหลี่ยม 
ค.ส.ล. ชนิดช6องเดียว SKEW 15º ขนาด 1.50 เมตรx 1.50 เมตรยาว 15.00 เมตร 
ตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองส6วนท2องถ่ิน เลขท่ี ทถ-5-201 
แผ6นท่ี 76, เลขท่ีทถ-5-204 แผ6นท่ี 79 พร2อมทําการรื้อผิวจราจรเดิมออก แล2วทําการ
ก6อสร2างผิวจราจรกว2าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 80 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย 
(คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) งบประมาณ 369,000 บาท (สามแสนหก
หม่ืนเก2าพันบาทถ2วน) 
2. สภาเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย ได2อนุมัติให2โอนเงินงบประมาณรายจ6าย ประจําปQงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไปต้ั งจ6 ายเปPนรายการใหม6พร2 อมอนุ มั ติ กันเงิน เม่ื อคราวประชุ ม 
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2561 หมวดค6าท่ีดิน 
และสิ่งก6อสร2าง จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
2.1 โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข2างปVmม ปตท. สามแยกสวนผัก หมู6ท่ี 
10 ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการเกรดบด
อัดคันทางเดิม แล2วทําการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว2าง 3.00 เมตร 
ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 411 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.1 – 01(2-3,3-3) (ไม6 มีรอยต6อตามยาว 
LONGITUDINAL JOINT) งบประมาณ 284,000 บาท (สองแสนแปดหม่ืนสี่พันบาทถ2วน)  
2.2 โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสวงคารแคร ถึงหลุมขยะ หมู6ท่ี 
12 ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการเกรดบดอัด
คันทางเดิม แล2วทําการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว2าง4.00เมตร 

  
ตรวจถูกต2อง 
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ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 1600 
ตารางเมตร ไหล6ทางถมหินคลุกกว2าง เฉลี ่ยข2างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) งบประมาณ 
1,050,000 บาท (หนึ่งล2านห2าหม่ืนบาทถ2วน) 

เหตุผล 
        โครงการก6อสร2าง ท้ัง 7 โครงการ ข2างต2น กองช6าง ได2ตรวจสอบแล2ว เนื่องจากแบบ
แปลนท่ีใช2ไม6สอดคล2องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ตามกระทรวงกําหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2542 ตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ประกอบกับข2อบังคับสภาวิศวกรว6าด2วยหลักเกณฑ 
และคุณสมบัติของผู2ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต6ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา  
พ.ศ. 2551 กองช6าง จึงมีความจําเปPนจะต2องขอแก2ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ
ก6อสร2างดังกล6าว ใหม6 ตามแบบมาตรฐานงานสําหรับองคกรปกครองส6วนท2องถ่ิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
        1. โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ2านนายเขิน นาโพธิ์ หมู6ท่ี 14 
ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการเกรดบดอัด
คันทางเดิม ถมหินคลุกรองพ้ืนทางพร2อมบดอัดแน6น ตั้งแต6 กม. ที่ 0 + 100 เมตร ถึง 
กม. 0 + 135 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม6น2อยกว6า 40 ลูกบาศกเมตร แล2วทําการ
ก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว2าง 3.00 เมตร ยาว 135 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 405 ตารางเมตร แก2ไขแบบจาก
เดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) 
เปPนตามแบบมาตรฐานงานทาง เลขท่ี ทถ-2-207 (ไม�มีช้ันลูกรัง, มีช้ันวัสดุคัดเลือก, 
ไม�มีช้ันดินถม) งบประมาณ 259,000 บาท (สองแสนห2าหม่ืนเก2าพันบาทถ2วน) 
        2.โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ2านลุง ม่ัง หมู6 ท่ี  13 
ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการเกรดบดอัด
คันทางเดิม แล2วทําการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว2าง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 300 ตาราง
เมตร แก2ไขแบบจากเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบ
มาตรฐานกรมโยธาธิการ) เปPนตามแบบมาตรฐานงานทาง เลขท่ี ทถ-2-207 (ไม�มีช้ัน
ลูกรัง, ไม�มีช้ันวัสดุคัดเลือก, ไม�มีช้ันดินถม) 
3. โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข2างศาลาไฟไหม2 – บ2านนายสุวิทย หมู6ท่ี 
10 ตําบลร6อนพิบูลย  อําเภอร6อนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการ 
เกรดบดอัดคันทางเดิม แล2วทําการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว2าง  
3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม6น2อย
กว6า 270 ตารางเมตร พร2อมวางท6อ ค.ส.ล. ชั้น 3 (มอก.) ขนาด Ø 0.60เมตร จํานวน  
5 ท6อน แก2ไขแบบจากเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบ
มาตรฐานกรมโยธาธิการ) เปPนตามแบบมาตรฐานงานทาง เลขท่ี ทถ-2-207 (ไม�มีช้ัน
ลูกรัง, ไม�มีช้ันวัสดุคัดเลือก, ไม�มีช้ันดินถม) 
4. โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข2างสวนปาลม – บ2านนายพัน หมู6ท่ี 7 
ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการดังต6อไปนี้ 
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ช6 วงท่ี  1 ทําการเกรดบดอัดคันทางเดิม แล2วก6อสร2 างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว2าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 
เสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 304 ตารางเมตร ไหล6ทางถมหินคลุกกว2างเฉลี่ยข2างละ 0.50 เมตร 
แก2ไขแบบจากเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
กรมโยธาธิการ) เปPนตามแบบมาตรฐานงานทาง เลขท่ี ทถ-2-207 (ไม�มีช้ันลูกรัง,  
ไม�มีช้ันวัสดุคัดเลือก, ไม�มีช้ันดินถม) 
ช6 วงท่ี  2 ทําการเกรดบดอัดคันทางเดิม แล2วก6อสร2 างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว2าง 3.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 366 ตารางเมตร ไหล6ทางถมหินคลุกกว2างเฉลี่ยข2างละ 0.50 เมตร 
แก2ไขแบบจากเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
กรมโยธาธิการ) เปPนตามแบบมาตรฐานงานทาง เลขท่ี ทถ-2-207 (ไม�มีช้ันลูกรัง,ไม�มี
ช้ันวัสดุคัดเลือก, ไม�มีช้ันดินถม) 
5.โครงการก6อสร2างท6อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช6องเดียวถนนสายโรงอิฐ
สมหมาย หมู6ท่ี 10 ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทํา
การรื้อท6อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร เดิมออก แล2วทําการก6อสร2างท6อลอดเหลี่ยม 
ค.ส.ล. ชนิดช6องเดียว SKEW 15º ขนาด 1.50 เมตรx 1.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร 
แก2ไขแบบจากเดิม ตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองส6วนท2องถ่ิน
เปPนตามแบบมาตรฐานงานทาง เลขท่ี ทถ-2-207 (ไม�มีช้ันลูกรัง, ไม�มีช้ันวัสดุคัดเลือก, 
ไม�มีช้ันดินถม) 
6. โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข2างปVmม ปตท. สามแยกสวนผัก หมู6ท่ี 10 
ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการเกรดบดอัดคันทาง
เดิม แล2วทําการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว2าง 3.00 เมตร ยาว 
137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม6น2อยกว6 า 411 
ตารางเมตร แก2ไขแบบจากเดิม  ตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.1 – 01(2-3,3-3) (ไม6มี
รอยต6อตามยาว LONGITUDINAL JOINT) เปPนตามแบบมาตรฐานงานทาง เลขท่ี ทถ-2-
207 (ไม�มีช้ันลูกรัง, ไม�มีช้ันวัสดุคัดเลือก, ไม�มีช้ันดินถม) 
7. โครงการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสวงคารแคร ถึงหลุมขยะ  หมู6ท่ี 
12 ตําบลร6อนพิบูลย อําเภอร6อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการเกรดบดอัดคัน
ทางเดิม แล2วทําการก6อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว2าง 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม6น2อยกว6า 1600 ตารางเมตร ไหล6
ทางถมหินคลุกกว2าง เฉลี่ยข2างละ 0.50 เมตร แก2ไขแบบจากเดิมตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลร6อนพิบูลย (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) เปPนตามแบบมาตรฐานงาน
ทาง เลขท่ี ทถ-2-207 (ไม�มีช้ันลูกรัง,ไม�มีช้ันวัสดุ คัดเลือก,ไม�มีช้ันดินถม) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส6วนท2องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติมถึงปVจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก2ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข2อ ๒9 การแก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายในหมวด
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก6อสร2างท่ีทําให2ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีก6อสร2าง เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถ่ิน 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร6อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต6อไป 

ตรวจถูกต2อง 
 

(นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ) 
             ประธานกรรมการ 
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                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 



                  -16- 
นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท6านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ  ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบ2าง ครับ ขอเชิญคุณ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ�  ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติผมขอ
ถามเพ่ือเปPนความรู2เก่ียวกับงานช6าง ตามแบบมาตรฐานและไม6มีชั้นลูกรัง ไม6มีชั้นวัสดุ
คัดเลือกผมไม6เข2าใจในความหมาย ช6วยอธิบายให2ด2วยครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณ คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ  
        ขอเชิญ คุณ วีรวัฒน  สุภาวีระวัฒน ครับ 

นายวีรวัฒน�  สุภาวีระวัฒน� 
หัวหน1าฝZายแบบแผนและก�อสร1าง 

      เรียนท6านประธานสภาที่เคารพ ไม6มีชั ้นลูกรัง ไม6มีชั ้นวัสดุคัดเลือก ในแบบ
เขียนไว2 แต6ความเปPนจริงเราไม6ได2ใช2 เราเกลี่ยและลงทรายเปPนข้ันดินชนิดหนึ่งครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณ คุณวีรวัฒน  สุภาวีระวัฒน ครับ ผมขออนุญาตถามนิดหนึ่งมันแตกต6าง
กันอย6างไรระหว6างแบบของเทศบาลท่ีคัดลอกจากโยธาจังหวัดท่ีจะนํามาใช2 ผมจะได2บอก
กับชาวบ2านว6าเปPนอย6างไร 

นายวีรวัฒน�  สุภาวีระวัฒน� 
หัวหน1าฝZายแบบแผนและก�อสร1าง 

        เรียนท6านประธานสภา ของโยธาออกจากหน6วยงานจังหวัด ไม6ได2ออกจากกรมไม6มี
วิศวกรรองรับ ถ2าออกจากกรมมีคณะทํางานครบถ2วนครับ ของจังหวัดเลยใช2ไม6ได2ครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ในทางปฏิบัติเหมือนกันไหมครับ ถ2าแตกต6างกันเปPนอย6างไร และงบประมาณท่ีใช2
มากข้ึนหรือน2อยลง 

นายวีรวัฒน�  สุภาวีระวัฒน� 
หัวหน1าฝZายแบบแผนและก�อสร1าง 

        แตกต6างกันเล็กน2อยครับ งบประมาณท่ีใช2มากข้ึนกว6าเดิมครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ถ2าใช2งบประมาณของกรม งบประมาณจะมากข้ึน แต6ทางผู2บริหารให2คงงบประมาณเดิมไว2 
อย6างนั้นใช6ไหมครับ จะหาผู2รับเหมาได2หรือไม6 คืออีกเรื่องหนึ่งงบจริงๆ ต2องมากกว6านี้ แต6
คงไว2 เท6าเดิม ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 
อีกบ2าง ครับ 
ขอเชิญ คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ�  ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขอถามเพ่ือความรู2เก่ียวกับแสวงคารแคร พ้ืนท่ี
ท่ีเราจะเทคอนกรีต แข็งแรงดีใช6ไหม ไม6ต2องถมหินคลุกเหมือนสายบ2านลุงเขิน 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ  
        ขอเชิญท6านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ 

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

        เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ ครับ ผมขอเรียนอย6างนี้นะครับ ในประเด็นเรื่อง
งบประมาณเปPนเงินท่ีเรากันมา 2 ปQซ2อนท่ีเราไม6ได2ทําโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนนี้ท6านสมาชิกขอมาท่ีได2ทํา แต6กันเงินไว2 2 ปQซ2อน ท6านคงจําได2นะครับ 7โครงการนี้
เปPนเงินท่ีกันไว2 และไม6ได2เพ่ิมงบประมาณ ประโยชนจริงๆ ตกอยู6ท่ีราชการ และผมก็ได2
ปรึกษากับทางช6างท่ีทําการเขียนแบบเพ่ือนํามาใช2ในส6วนราชการ ถ2าใช2ได2แล2วแน6นอน 
ต6อไปเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย คงใช2แบบนี้ตลอดไปเปPนการแก2ไขปVญหา ก6อนหน2านี้ 
ท่ีเกิดปVญหา เพราะทางกรมสามัญการปกครองท2องถ่ินได2สั่งการงานก6อสร2างต2องใช2 
พรบ.ควบคุมของวิศวกรอย6างเคร6งครัด เพราะอะไรท่ีกระทบต6อสาธารณะ จะเกิดปVญหา
ท้ังหมด ซ่ึงองคกรของเราเปPนหน6วยงานท่ีบริการสาธารณะ งานทุกตัวเปPนงานก6อสร2าง
กระทบเกือบท้ังหมด ต6อจากนี้คงแก2ไขกันได2แล2วนะครับ และในงานคอนกรีตบางตัว  
ท่ีตกค2างอยู6 ผมได2อธิบายในท่ีประชุมครั้งท่ีแล2ว บางตัวอาจจะต2องตกไป อย6างเช6น 
 

ตรวจถูกต2อง 
 

(นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ) 
             ประธานกรรมการ 

                        ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
                (นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน)                          (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 



                  -17- 
 ท่ีศาลาจาก ซ่ึงมีปVญหาเรื่องการอุทิศท่ีดิน  แต6ผมจะอธิบายให2ท6านฟVงอีกครั้งหนึ่งว6า  

มีการเปลี่ยนแนวด2วยทําให2เนื้องานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน คงจะต2องยกไปก6อน ตัวอ่ืนก็คงไว2
เหมือนเดิม ค6อยดําเนินการนะครับ        

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท6านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ2าง ครับ 
        ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ ท6านสมาชิกสภาผู2ทรงเ กียรติ คณะผู2บริหาร 
ทุกท6านขอพูดในฐานะท่ีเปPนปลัดเทศบาล และเปPนเจ2าหน2าท่ีงบประมาณต6อเนื่องจาก 
ท่ีท6านรองนายกฯ จักรพันธุ ได2พูดคุย เม่ือสักครู6นะคะ ท้ัง 7 โครงการนี้อยู6ในงบประมาณ
ท่ีกันเงินมาต้ังแต6ปQ 2560 บางโครงการเปPนปQ 2561  ซ่ึงจริงๆ ในระบบ e-lass เราได2
บันทึกไว2แล2วเปPนเงินของปQ 2560,ปQ 2561 เท6านั้นท่ีจ6ายได2 ท6านจะเห็นว6าบางโครงการ
เพ่ิมข้ึนเปPน 40% -50% ก็มีค6ะ เราไม6ม่ันใจว6าเวลาจะจัดซ้ือจัดจ2างได2หรือเปล6า แต6ได2คุย
กับทางวิเคราะหซ่ึงเขามีหน2าท่ีในการคียข2อมูล เราสามารถโอนเงินไปเพ่ิมได2ในกรณี
เดียวกันหรือมีเงินเหลือจ6ายในปQเดียวกัน คือ ปQ 2560, ปQ 2561 เท6านั้น พอไปดูแล2วมี
เงินเล็กๆน2อยๆ ก็ไม6สามารถโอนไปได2 ก็เลยคุยกับผู2บริหารว6ามีรายละเอียดเพ่ิมเติมก็จริง 
เนื้องานจริงๆหรือเงินท่ีจะใช2คิดว6าน6าจะทําได2 ใน 7 โครงการนี้น6าจะเดินได2หลังจากนี้คง
ต2องดําเนินการในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจ2าง ขอบคุณค6ะ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท6านเลขานุการสภา ครับ  
       ขอเชิญท6านรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ 

นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

        เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติ ผมมองว6าในส6วน
ของสภาบางท6านอาจจะอยากซักถาม ขนาดผมเปPนฝHายบริหารเองยังงงบางโครงการ  
บางญัตติ ผมได2ปรึกษากับท6านรองจักรพันธุ จุลภักด์ิ เช6น ยกตัวอย6างโครงการท6อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช6องเดียว ถนนสายโรงอิฐสมหมาย ม.10 ต.ร6อนพิบูลย  
ซ่ึงจะก6อสร2าง คสล. ชนิดช6องเดียว 15 องศา ขนาด 1 เมตร x 1 เมตรครึ่ง ยาว 15 เมตร 
พอผมดูเอกสาร ความเข2าใจของผม ถนนปกติกว2าง 4 เมตร กับไหล6ทางข2างละ  
50 เซนติเมตร กว2างแค6 5 เมตร ความเข2าใจของผมคือวางท6อ 15 เมตร มันน6าจะไปล้ํา
ท่ีของชาวบ2าน ผมได2ปรึกษากับท6านรองจักรพันธุ จุลภักด์ิ เด๋ียวจะให2ท6านรองจักรพันธุ  
ได2อธิบายว6า 15 เมตร เราวางอย6างไร ผมขอฝากทางท6านประธานถามฝHายกองช6าง 
ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท6านรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ  
       ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแก2ว ครับ 

นายชาญชัย  จันทร�แก1ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขอหารือนะครับ กรณีเราผ6านงบปQ 2560 และ 
ปQ 2561 มาทําตอนปQนี้ ผมสงสัยว6าค6าอุปกรณมันจะพอหรือไม6 เพราะว6าแต6ละปQราคา
ของจะมีราคาข้ึนๆ ลง ๆ งบท่ีต้ังไว2วันก6อนกับ ณ วันนี้ ความเปPนจริงทําได2หรือไม6 
งบประมาณจะพอหรือไม6 ผมกลัวว6าจะทําแล2วขาดทุน เด๋ียวก็ทําไม6ได2อีก ยังไงก็ช6วย
แก2ไขดูแลให2ด2วยนะครับ กรณีท่ี 2 โซนหลังปVmม ปตท. ท่ีสวนผัก ผมอยากทราบว6า
เจ2าของอุทิศท่ีให2เรียบร2อยหรือยัง เพราะผ6านมาหลายรอบ ก็ให2บ2างไม6ให2บ2าง ผ6านมา
รอบนี้รอบท่ี 3  อยากทราบว6าเขาให2 เรียบร2อยแล2วหรือยัง ก6อนท่ีเราจะไปทํา 
ไม6อย6างนั้นงบประมาณของเราจะตกไป ขอบคุณครับ  

ตรวจถูกต2อง 
 

(นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ) 
             ประธานกรรมการ 

                        ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
               (นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน)                          (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                     กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแก2ว ครับ  
        ขอเชิญท6านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ 

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ ท6านสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติ ผมขออธิบายใน 
ข2อสงสัย ท่ีท6านรองพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ สอบถามมา เกรงว6าท6านสมาชิกจะไม6เข2าใจ  
ในส6วนของการทําท6อบล็อก 1.5 เมตร x 1.5 เมตร ยาว 15 เมตร ซ่ึงมีสเกลอยู6ท่ีว6าการ
ทําองศา 15 องศา สมมติว6าเปPนถนนเราวางท6อเรียงตามถนนไป 15 องศา ซ่ึงความยาว
ท้ังหมด 15 เมตร เรียงตามถนน เราต้ังเรียงไม6ได2ต้ังขวางถนน เพราะถนนสายนั้นน้ําลง
มาจากเขา ซ่ึงน้ําจะแรงมากถ2าเราต้ังตรง  น้ําจะไม6เลี้ยว ทําให2ถนนพังอีก และทาง 
กองช6างได2คํานวณมาว6า ให2วางท6อเอียงเพ่ือรับน้ํา น้ําจะได2ไหลจากท่ีสูงลงท่ีตํ่า ได2สะดวก
ยิ่งข้ึน จะได2ไม6ทําลายผิวถนนด2านข2าง ในส6วนของปริมาณงานเท6าเดิม เปลี่ยนรูปแบบใน
ส6วนท่ีท6านเปPนห6วงว6า ในส6วนค6าวัสดุท่ีเพ่ิมข้ึนผมคิดว6าทําได2อย6างแน6นอน ในส6วนของ 
ผู2รับจ2าง แต6ผมก็ตอบแทนผู2รับจ2างไม6ได2ว6าผู2รับจ2างจะทําไหม แต6ถ2าเปPนงานตัวใหญ6 ๆ  
คงชิงกันหัวแตกแล2วครับ ลองประมูลดูครับ ในส6วนของเนื้องาน ผมได2สอบถามทาง  
ผอ.กองช6างไปแล2ว เนื้อทรายในการคํานวณเขาให2ค6ายุบตัวมา ถ2าเปPนถนนกว2าง 3 เมตร 
ยาว 10 เมตร สมมติ เราใช2เนื้อทรายแค6 5 เซนติเมตร เราก็คํานวณเปPนลูกบาศกเมตร
ออกมาเลย แต6พอเปPนตัวคํานวณใหม6เขาให2ค6ายุบตัวมาเปPนเปอรเซ็นต ซ่ึงในการคํานวณ
ค6าทรายมันก็เพ่ิมข้ึน  แต6ในทางปฏิบัติ  ผมคิดว6าทรายก็เท6าเดิมครับเพราะเราเทไปแล2ว 
มันไม6มีค6ายุบตัวมากนักและท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีเห็นชัดๆ ได2สอบถามทางด2านกองช6าง 
นะครับ อย6างเช6น ค6าสแตงค 140 กลายเปPน 240 ซึ่งถ2าเรามาดูต6อลูกบาศกเมตร
ค6าตัวนี ้ก็ไม6กี ่บาทต6อลูกบาศกเมตรท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ  100 บาท ในต2นทุนของ 
ผู2รับจ2างครับ แต6ประโยชนสูงสุดตกอยู6กับราชการแน6นอนครับ ในประเด็นสายปVmม ปตท. 
3 แยกสวนผัก ยังมีอีกเจ2าเดียวครับ ท่ีเขาถือครองรวมกัน 3 คน เขามอบให2ลูกเพราะ 
พ6อเขาเสียไป เหลือเจ2านี้เจ2าเดียวแล2วครับ ท่ีต2องตัดสินร6วมกัน หรือทํามอบอํานาจ  
แต6เจ2าอ่ืนเขาเร6งทุกวันว6าเม่ือไหร6จะลงมือทํา เพราะเรามีปVญหาเรื่องแบบแปลนท่ีเราต2อง
มาแก2ไขกัน ในการเข2าสภาน6าจะเปPนครั้งสุดท2ายแล2ว และในส6วนของการอุทิศผมคิดว6า
นะจะไม6มีปVญหา ท่ีสายปVmม ปตท. แต6มีปVญหาอยู6 1 เส2น ท่ีผมย้ําอยู6ตลอดคือ เส2นของ
ตลาดเกษตร หาเจ2าของยังไม6เจอเลยครับได2ชื่อ เบอรโทรมาแล2ว แต6โทรไม6ติด เปลี่ยน
เบอรอีก ผมก็ต2องไปหาจ6าเกียรติ ผมเคยฝาก สท.สุทธิรักษ  ม่ันคง ไปแล2ว 1 ครั้ง  
ช6วยประสานตามให2อีกนิดนะครับ สายของตลาดเกษตรยังไม6อุทิศ2 เจ2า แต6อีกเจ2าหนึ่ง
เขาบอกว6าถ2าได2ด2านซ2าย ด2านขวาไม6มีปVญหา ด2านซ2ายต2องหาตัวเจ2าของให2เจอช6วยๆ กัน
ครับท6านสมาชิก เหลือเจ2าเดียวแล2ว ของพ้ืนท่ีตรงนั้น ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท6านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ  ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบ2าง ครับ  หากไม6มีสมาชิกสภาท6านใดอภิปราย ผมจะขอมติต6อสภา 
แห6งนี้ว6า สมาชิกสภาท6านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู2บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท6านสมาชิกสภาท6านใดไม6เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม6มี ครับ 
และงดออกเสียง  1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   8 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ�านมา และเรื่องอ่ืน ๆ 

ตรวจถูกต2อง 
 

(นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ) 
             ประธานกรรมการ 

                        ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
               (นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน)                          (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                     กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญท6านสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็นครับ 
        ขอเชิญ คุณนันทา  เทิดรัตนพงศ ครับ 

นางนันทา  เทิดรัตนพงศ� 
รองประธานสภาเทศบาล 

        เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู2บริหาร และสมาชิกผู2เกียรติทุกท6าน ก6อน
อ่ืนต2องขอขอบคุณคณะผู2บริหารท่ีเล็งเห็นความสําคัญ ของความเดือดร2อนของประชาชน
ชุมชนวังไทร ขุดลอกคลองสะพานตง ซ่ึงตอนนี้ก็ได2ดําเนินการเสร็จเรียบร2อยแล2ว 
ขอขอบคุณมากค6ะ  เรื่องท่ี 2 เรื่องทําท6อบล็อกข2ามทางรถไฟ ของชุมชนวังไทร ไม6ทราบ
ว6าเรื่องไปถึงไหนแล2ว  ไม6เห็นดําเนินการเสียที ช6วยตอบให2ความชัดเจนด2วยค6ะ เพราะตอนนี้
ก็ใกล2หน2าฝนแล2ว ขอบคุณค6ะ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณ คุณนันทา  เทิดรัตนพงศ ครับ  
        ขอเชิญท6านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ 

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ สําหรับโครงการก6อสร2างท6อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กชนิด 2 ช6องทางท่ีชุมชนวังไทร งบประมาณ 252,000.- บาท ตอนนี้ทาง 
กองช6างได2เปXดเรื่องข้ึนมาแล2วนะครับ ขณะนี้อยู6ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ2าง และได2ต้ัง
คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะมาแล2ว ต6อจากนี้ คือ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ2าง คงจะ
เร็วๆนี้นะครับ ท่ีจะได2ผู2รับจ2างมาดําเนินการ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณท6านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ ผมต2องฝากทางคณะผู2บริหาร 
และเลขานุการสภานะครับ ต้ังแต6วันท่ี 12 เมษายน 2562 เรื่อง ขอให2ทบทวนแก2ไข
การมีผลย2อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด2วยเงินอุดหนุน อปท. พ.ศ. 
2559 ผมอ6านแล2วไม6เข2าใจ ว6าต6อไปในการพิจาณาเงินอุดหนุนของสมาชิกสภาต2องมี
หลักเกณฑอะไรแต6ถ2าผิดสมาชิกสภาต2องร6วมรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นต2องขอรายละเอียด
ให2กับสมาชิกสภาด2วย ไม6ใช6ยกมือผ6าน แต6ต2องมารับผิดชอบเงินอุดหนุน ซ่ึงไม6แน6ใจว6า 
ถูกระเบียบหรือเปล6า ก6อนจะมีเทศบัญญัติ ขอข2อมูลให2กับสมาชิกสภาก6อนครับ  
ว6าเงินอุดหนุนในลักษณะไหนถึงไม6ได2  ถ2าไม6ได2ก็ไม6ควรเอาเข2าสภา ฝากทีมบริหารด2วย 
เพราะผมอ6านแล2วผมไม6เข2าใจในระเบียบ ก็เลยให2ทางทีมข2าราชการ ช6วยดูให2แล2วกัน  
ไม6ทราบว6ามีท6านใดมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ ขอเชิญท6านนายกฯ ครับ 

นายอัศวิน  จินตวร  
นายกเทศมนตรี 

เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติทุกท6าน ก็คงเปPนการสรุป
ภาพรวมท้ังหมดนะครับ การท่ีคณะผู2บริหารเสนอญัตติโดยเฉพาะในเรื่องของการ
ก6อสร2างถนนท่ีมีการพูดคุยไปบ2างแล2ว ผมขอเรียนว6าในเรื่องของกระบวนการ 
ของแบบแปลน เนื่องจากว6าเรามีปVญหาในเรื่องของวิศวกร เทศบาลไม6มีวิศวกรรับรอง
แบบแปลนในการทําถนนหรือทําสิ่งก6อสร2างก็แล2วแต6ท่ีมันเก่ียวเนื่องในเรื่องของความ
คงทนหรือว6ากระทบกับสาธารณะ จะต2องมีวิศวกรรับรอง ปรากฏว6าเราได2ขออนุมัติกันเงิน
ต้ังแต6 ปQ 2560,ปQ2561 แล2ว บางโครงการยังไม6ได2ดําเนินการ พ่ีน2องประชาชน 
ก็สอบถามกันมา วันนี้เราได2เสนอ 7 โครงการ เข2าไปให2ท6านทางสภาอนุมัติ เราก็
คาดหวังว6าปVญหาท่ีเราจะต2องเจอหลังจากท่ีท6านอนุมัติไปแล2ว หลังจากท่ีเราเปลี่ยนมาใช2
แบบของท2องถ่ิน คือ กรมส6งเสริมการปกครองส6วนท2องถ่ิน ตัวราคาก็ขยับข้ึนไป ส6วน
งบประมาณเหมือนท่ีท6านเลขานุการสภาได2อธิบายว6าตัวเลขตรงนี้ ถ2ามีเงินเหลือของปQ 
2560,ปQ 2561 เราได2ใช2อย6างอ่ืนเกือบหมดแล2ว เพราะฉะนั้นตัวราคาท่ีนําเสนอเข2าสภา
วันนี้ อาจจะสูงกว6าราคาท่ีเราได2ขอกันเงินไว2ซ่ึงประเด็นปVญหาท่ีผมได2เรียนต้ังแต6ต2นว6า
เวลาจัดซ้ือจัดจ2างเราไม6มั่นใจเหมือนกันว6า ทางผู2รับเหมาจะดําเนินการสู2ประมูลได2
หรือไม6เม่ือเห็นราคา 

ตรวจถูกต2อง 
(นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ) 

             ประธานกรรมการ 

                        ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
               (นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน)                          (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                     กรรมการ/เลขานุการ 
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 ตัวเลขท่ีต้ังราคา และตัวเลขท่ีเทศบาลมีเงินให2 มันขาดทุนอยู6แล2ว จะขาดทุนมากหรือ

ขาดทุนน2อยต2องอธิบายให2พ่ีน2องประชาชนรวมถึงทีมสภาให2เข2าใจก6อนว6า บางครั้ง 
บางโครงการผู2รับเหมาอาจจะไม6ดําเนินการจัดซื้อจัดจ2างก็ได2 ผมก็ขอเรียนไว2ก6อน  
ในส6วนท่ี 2 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ2าง เรากําลังทยอยออก เช6นท่ี รองประธานนันทา  
ได2สอบถามในเรื่องของบล็อกตัวไหนท่ีไม6เก่ียวข2องกับวิศวกรเราก็พยายามเร6งดําเนินการ 
เราคาดหวังว6ากระบวนการจัดซ้ือจัดจ2างตรงนี้ก็คงรีบดําเนินการให2 เพ่ือจะได2ดําเนินการ
ทําถนนรวมถึงปVญหา ท่ีมีการสอบถามในเรื่องการอุทิศท่ีดิน บางส6วนก็มีปVญหานะครับ
อย6างเช6น ท่ีรองจักรพันธุ ได2บอกแถวศาลาจากก็ต2องตกไป และท่ีมีปVญหาตอนนี้ผมก็ยัง
ปวดหัวในเรื่องของตลาดเกษตรยังหาตัวผู2อุทิศท่ีดินไม6ได2 ก็เปPนปVญหาพอสมควรอีก  
ส6วนหนึ่งคือปVmม ปตท. ก็ยังต2องรอครับ  ในเรื่องของการอุทิศท่ีดินตรงนี้ต2องยอมรับ 
นะครับว6าเปPนความผิดพลาดของคณะผู2บริหาร ก6อนท่ีจะทําโครงการอะไรมันจะต2องมี
การอุทิศท่ีดินเปPนท่ีเรียบร2อยแล2วครับ เพ่ือขออนุมัติสภาดําเนินการ ในเม่ือมาถึงจุดนี้
แล2วจะเร6งแก2ไข แต6ถ2าไม6สามารถดําเนินการได2 ก็ต2องให2เงินตกเปPนเงินสะสม ก็ต2องเรียน
กับทางสภา และพ่ีน2องประชาชนให2เข2าใจแต6ว6าอย6างไรเสีย คณะผู2บริหาร ข2าราชการ 
พยายามทํางานกันอย6างเต็มที่มีผิดพลาดบ2างคงต2องขออภัยไว2ด2วยครับ ก็ขอเปPน
กําลังใจให2กับทุกคนที่มีส6วนเกี่ยวข2องให2การทํางานของเทศบาลตําบลร6อนพิบูลย 
ประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีหวังต้ังใจ เรื่องสุดท2าย ผมขอเรียนเชิญทางสภา พ่ีน2องประชาชน
ในชุมชน  ขณะนี้เทศบาลตําบลร6อนพิบูลย  เราย2ายมาอยู6ในตึกนี้ครบ 4 ปQ ผมก็อยาก
ทําบุญอาคารสํานักงานอีกครั้ง ก็อยากเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงพ่ีน2อง
ประชาชนที่รับฟVงการถ6ายทอดการประชุมในวันนี้ เราจะมีพิธีสงฆ เวลา 09.30 น. 
เปPนต2นไป ยกปX~นโตกันมา และเราจะรับประทานอาหารร6วมกัน ถ2าไม6ติดภารกิจอะไร  
ก็ขอเรียนเชิญครับ ทางคณะผู2บริหารก็มีเรื่องฝากเพียงแค6นี้ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณ ท6านนายกฯ ครับ  
        ขอเชิญท6านเลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติทุกท6าน ก6อนอ่ืนต2อง
ขออภัยเอกสารในญัตติท่ีเกิดความผิดพลาด วันนี้ไม6คล6องตัวสักเท6าไหร6 อาจจะมีข2อจํากัด
ในห2วงเวลา ถ2าท6านเข2าใจก็จะรู2ว6าสมมติว6าท6านนายกหรือท6านประธานสภา บอกว6าวันท่ี 
15 จะมีการประชุม พวกเราท่ีมีเรื่องจะเข2าสภาก็เร6งรีบกัน เรื่องเอกสารก็เปPนเรื่องท่ี
ละเอียดอ6อน บางครั้งปลัดตรวจไปแล2วหลายครั้ง แต6ก็ยังเกิดข2อผิดพลาดอยู6 ก็ขอรับผิดไว2
คนเดียวก็แล2วกันในฐานะท่ีเปPนเลขานุการสภา และดูแลน2อง ๆ ซ่ึงเขาก็ช6วยเหลือในงานสภา
มาก็เยอะ ส6วนปลัดก็เปPนผู2ตรวจสอบให2ในฐานะท่ีเปPนเลขานุการสภา ไม6ได2เปPนคนลงมือพิมพ 
แต6ความรับผิดชอบอยู6 ท่ีเลขานุการสภา วันนี้เกิดข2อผิดพลาดไปบ2างต2องขออภัยท6าน
ประธานสภา คณะผู2บริหารและสมาชิกสภาด2วยค6ะ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณท6านเลขานุการสภา ครับ  
        ขอเชิญคุณชาญชัย  จันทรแก2ว ครับ 

นายชาญชัย  จันทร�แก1ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติทุกท6าน ผมเปPนห6วง  
7 โครงการ กลัวจะหายไปอีก ยังไงก็ฝากถึงฝHายเลขานุการสภาว6าหาวิธีไหนก็ได2อย6าให2
งบประมาณตัวนี้ตกไป หางบประมาณของปQ 2562 ดูข2อกฎหมายเพ่ือไปเพ่ิมของ 

ตรวจถูกต2อง 
 

(นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ) 
             ประธานกรรมการ 

                        ตรวจถูกต2องตรวจถูกต2อง 
 
               (นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน)                          (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                     กรรมการ/เลขานุการ 
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 ปQ 2560,ปQ 2561 เพราะผมไม6อยากให2โครงการท่ีชาวบ2านรออยู6มา 3 – 4 ปQ แล2ว ตกไป

อีก เงินจะกลายเปPนเงินสะสม และชาวบ2านก็ไม6ได2ประโยชนอะไร ผมขอฝากแค6นี้
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแก2ว ครับ  
        ขอเชิญท6านเลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท6านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติทุกท6าน ขอเพ่ิมเติมอีกนิดนะ
ค6ะ อย6างท่ีท6านนายกฯ ได2เรียนมันเปPนเงินของปQ 2560, ปQ 2561 เราก็จ6ายเกลี้ยง
กระเป�าแล2ว อาจจะมีบ2างนิดหน6อย เหมือนปQ 2561 มีโครงการอยู6โครงการหนึ่งได2ถูก
จัดซ้ือจัดจ2างไปแล2ว จะมีงบเหลืออยู6สักหม่ืน สองหม่ืน ก็สามารถเอาเงินตรงนี้มาสมทบ
ได2 กับโครงการในปQ 2561 และลําบากตรงท่ีต2องขออนุ มั ติต6อสภาอีกครั้ งค6ะ  
กรณีเพ่ิมเงิน ก็ขอเรียนให2ทราบเบ้ืองต2น ยังไงปลัดจะคุยกับ ผอ.กองคลัง และวิเคราะห 
อีกครั้ง ขอบคุณค6ะ  

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณท6านเลขานุการสภา ครับ ไม6ทราบว6ามีสมาชิกสภาท6านใดจะแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ2างครับ หากไม6มีสมาชิกสภาท6านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก 
สําหรับวันนี้ได2ดําเนินการประชุมครบทุกวาระแล2ว ผมขอขอบคุณท6านนายกฯ ท6านรอง
นายกฯ  ท6านเลขานายกฯ ท6านสมาชิกสภาผู2ทรงเกียรติ ทุกท6าน พนักงาน เจ2าหน2าท่ี และ
ประชาชนท่ีรับฟVงเสียงตามสาย ผมขอปXดการประชุมไว2เพียงแค6นี้ ขอบคุณครับ 

ป\ดประชุมเวลา  11.45 น.  
  
                (ลงชื่อ)........อัญชลี  อิสสภาพ................ผู2จด/ผู2พิมพรายงานการประชุม 
                            (นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ) 
                        นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
  
  
              (ลงชื่อ)...........จารวีัฒน กุลเจริญ.................ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางจารีวัฒน กุลเจริญ) 
                           เลขานกุารสภาเทศบาล 
  

                                  ตรวจถูกต2อง 
  
  
            (ลงชื่อ).............วัชระ  ภู6ประเสริฐ...........ประธานกรรมการ 
                         (นายวัชระ  ภู6ประเสริฐ) 
  
  

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

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

  



  
  
  

 

 

 


