
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕63 

ประชุมเม่ือวันท่ี 27  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63   เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

***************** 
ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรเชษฐ    สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ    สุรภักดี  
2 นางนันทา      เทิดรัตนพงศ รองประธานสภาเทศบาล นันทา      เทิดรัตนพงศ  
3 นางอรภักดิ์     เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล อรภักดิ์     เจนวิชชุเมธ  
4 นายเอกชัย     ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย     ศรีพิทักษ  
5 นายชัยวัฒน    พิบูลย สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน    พิบูลย  
6 นายสุนทร      ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร      ขวัญชัยรัตน  
7 นายวัชระ      ภูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล วัชระ      ภูประเสริฐ  
8 นายชาญชัย   จันทรแกว สมาชิกสภาเทศบาล ชาญชัย   จันทรแกว  
9 นางเกษร       คงชาญกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เกษร       คงชาญกิจ  

10 นายวุฒิภัทร   ล.ไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล วุฒิภัทร   ล.ไพบูลย  
11 นายสาโรช     แซลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช     แซลิ่ม  
12 นางจารีวัฒน   กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน   กุลเจริญ  

 

ผูไมมาประชุม 

ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุทธิรักษ  ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล สุทธิรักษ  ม่ันคง  

 
ผูเขารวมประชุม 
ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายอัศวิน        จินตวร นายกเทศมนตรี อัศวิน        จินตวร  
๒ นายพงศชัย      ทิวากรพิสุทธิ ์ รองนายกเทศมนตรี พงศชัย      ทิวากรพิสุทธิ์  
๓ นายจักรพันธุ    จุลภักดิ ์ รองนายกเทศมนตรี จักรพันธุ    จุลภักดิ ์  
4 นายไชยา        ลุยจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรี ไชยา         ลุยจันทร  
5 นายพรเทพ      เพชรอนันต รองปลัดเทศบาล พรเทพ      เพชรอนันต  
6 นางจิระวรรณ   รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ   รุงฤทัยวัฒน  
7 นางธิดารัตน     ชูแกว หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ธิดารัตน     ชูแกว  
8 นางเดือนเพ็ญ   รีบุตร หัวหนาฝายบริหารงานคลัง เดือนเพ็ญ   รีบุตร  
9 นายอภิชาต ิ    ขวัญยืน นายชางโยธาชำนาญงาน อภิชาต ิ     ขวัญยืน  
       ตรวจถูกตอง       ตรวจถูกตอง      ตรวจถูกตอง 

 
 

 

 นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
  ประธานกรรมการ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
       กรรมการ 

นางเกษร  คงชาญกิจ 
กรรมการ/เลขานุการ 

 



                -2- 
 

  

ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
10 นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไป อัญชลี  อิสสภาพ  
11 นายสิทธิชัย  เตงภู ผูชวยชางศิลป สิทธิชัย  เตงภู  
12 นางอัญชลี  สมาทิน ผช.เจาพนักงานธุรการ อัญชลี  สมาทิน  
13 นางสุปรียา  สุมลวรรณ ผช.เจาพนักงานธุรการ สุปรียา  สมุลวรรณ  
14 นางสาววัณนา  มูสิกะ คนงานท่ัวไป วัณนา  มูสิกะ  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ  ทานสมาชิสภาผู ทรงเกียรติ  คณะผู บริหาร 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับ              
วันพฤหัสบดีที ่  27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล  
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญคะ  

       (ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ ทั้ง 2 ทาน  
ทานท่ีปรึกษานายกฯ ทานเลขานายกฯ รวมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจาง และผูท่ีรับฟง 
เสียงตามสายทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2       
ประจำป พ.ศ. 2563 ซ่ึงตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.                                   
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด  7 วาระ             
ผมขอดำเนินการตามระเบียบการประชุมนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
       เรื ่องที ่ 1 วันนี ้ เวลา 13.00 น. มีการทำประชาคม เรื ่องการแกไขปญหาการ          

ขาดแคลนน้ำ ของพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ณ หองประชุมเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
ขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมประชุมในชวงบายวันนี ้
      เรื ่องที่ 2 มีการจัดอบรมคายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
     เร ื ่องที ่ 3 มีการจัดอบรมสภาเด ็กและเยาวชน ในวันที ่ 3 กันยายน 2563                         
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
     เรื่องท่ี 4 จัดอบรมภูมิคุมกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม ในวันท่ี 11 กันยายน 2563 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

ท่ีประชุม รบัทราบ  
ระเบียบวาระท่ี   2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำป 

พ.ศ. 2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
 

      ตรวจถูกตอง              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
   ประธานกรรมการ 

 
      นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
             กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานกุารสภา 
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นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563            
ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 21 หนา ประกอบดวย 4 วาระดวยกัน หนาที่ 1 เปน
รายชื่อผูมาประชุม จำนวน 11 ทาน ผูไมมาประชุม จำนวน 2 ทาน  ผูเขารวมประชุม 
จำนวน  7 ทาน หนาท่ี 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 จำนวน 5 ทาน 
และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม หนาที่ 3  เปน ระเบียบวาระที่ 1 
เร ื ่องท่ีประธานแจงใหที ่ประชุมทราบ ไม ม ี  ที ่ประชุมร ับทราบ ระเบียบวาระที ่ 2               
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2563 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ตรวจถูกตอง 
 
 
นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
  ประธานกรรมการ 

ประชุมเมื ่อวันที ่ 15 กรกฎาคม 2563 จนถึง หนาที ่ 6 มติที ่ประชุม รับรองรายงาน                 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป  2563 ประชุมวันท่ี 15 กรกฎาคม  
2563 ระเบียบวาระที ่  3 ญัตติเรื ่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) จนถึง หนาท่ี 13  มติท่ีประชุม เห็นชอบ
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563          
วาระท่ีหนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ตอไป 1. การเลือกจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จนถึงหนาท่ี 14 มติที่ประชุม เห็นชอบ              
ใหมีคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน ตอไป             
การเสนอชื ่อสมาชิกสภาเสนอชื ่อบุคคลที ่สมควรทำหนาที ่คณะกรรมการแปรญัตติ                    
รางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน จนถึง หนาที่ 16 มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน 1. นางนันทา เทิดรัตนพงศ 2. นายชาญชัย  จันทรแกว 
และ 3. นายสุทธิรักษ  มั่นคง ตอไป ขอ 2 (2.1) การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ                
ซ่ึง นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอไว จำนวน 4 วัน คือ วันท่ี 14 สิงหาคม 
2563  เวลา 13.00 – 16.30 น.,วันที ่ 17 สิงหาคม 2563 วลา 08.30 – 16.30 น.                 
วันที ่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2563               
เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จนถึง หนาท่ี 17              
มติท่ีประชุมเห็นชอบใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน  ในวันท่ี 14 สิงหาคม 
2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. และวันที ่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.,                 
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2563                              
เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และการเสนอ
ระยะเวลาประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ รับไว ซึ่ง นายชาญชัย  
จันทรแกว สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอไว จำนวน 1 วัน คือ วันที ่ 20 สิงหาคม 
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  มติท่ีประชุมเห็นชอบ
ใหกำหนดระยะเวลาประชุมเพื ่อพิจารณาคำแปรญัตติที ่คณะกรรมการแปรญัตติ              
ไดรับไว จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุม             
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  และการเสนอกำหนดนัดประชุมในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม 
 
                    ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
 
           นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                  กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานกุารสภา 
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จนถึง หนาที ่ 18 นางนันทา  เทิดรัตนพงศ รองประธานสภาเทศบาล ไดเสนอไวเปน                
วันท่ี 27  สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย            
มติที่ประชุม เห็นชอบใหนัดประชุมในวาระที่สอง และวาระที่สาม ในวันที่ 27  สิงหาคม 
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ จนถึง หนาท่ี 21 
ปดประชุมเวลา 11.57 น.  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณทานเลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไข           
ในสวนท่ีไมถูกตองบาง ครับ  

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 ครับ       

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563 
ประชุมเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม  2563   

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื ่องการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วาระท่ีสอง (ข้ันแปรญัตติ) และวาระท่ีสาม (ข้ันลงมติ) 

           การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563         
วาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) และวาระท่ีสาม (ขั้นลงมติ) กอนที่จะดำเนินการตอไป ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
         ตรวจถูกตอง 
 
    นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
       ประธานกรรมการ 

       เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ  คณะผู บริหาร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
       ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติ
เปนอยางอ่ืน 
       ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอ
ใดแลวไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
        ถาขอความในขอใดที ่ ได ม ีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสำคัญ             
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม
เฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติ
สงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้น ๆ  
เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืน ๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติ
ใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 
       ถาขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะลงมติใหดำเนินการตามความในวรรคสามก็ไดเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได
ยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น ตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ิน   
                 
                    ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
             นายสุนทร  ขวญัชยัรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                     กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานกุารสภา 
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        สงรายงานนั้น ใหแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแต
กรณีตองพิจารณาเปนการดวน ในการประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอ
ท่ีไดระงับไวเทานั้น 
        ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม 
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
        ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที ่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม  
        ขออนุญาตนำเรียน เรื่องระเบียบฯ ไวเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณเลขานุการสภาฯ การพิจารณาในวาระท่ีสอง  ข้ันแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติไดรายงานการแปรญัตติดังกลาว ตอสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญครับ 

นางนันทา  เทิดรัตนพงศ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ตามที่
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 
2563 เวลา 10.00 น. ไดมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบดวย  1. นางนันทา  
เทิดรัตนพงศ 2. นายชาญชัย  จันทรแกว 3. นายสุทธิรักษ  มั ่นคง และในวันดังกลาว                
เวลา 13.00 น. ในที่ประชุมเลือกดิฉัน นางนันทา  เทิดรัตนพงศ เปนประธานกรรมการ           
แปรญัตติ, เลือกคุณสุทธิรักษ  ม่ันคง เปนคณะกรรมการแปรญัตติ และเลือกคุณชาญชัย  จันทรแกว 
เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ดิฉันขออนุญาตใหเลขานุการคณะกรรมการ              
แปรญัตติ ไดรายงานการแปรญัตติใหสภาฯ แหงนี้ไดรับทราบ ขอเชิญคะ 

นายชาญชัย  จันทรแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการคณะกรรมการ 
แปรญัตต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตรวจถูกตอง 
 
 
    นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
      ประธานกรรมการ 

       ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 และสภาเทศบาล
ไดกำหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลยื่นคำขอแปรญัตติตอประธานกรรมการแปรญัตติในวันท่ี  
14 ส ิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ว ันที ่  17 – 18 ส ิงหาคม 2563                        
เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 13.00 น.            
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. 
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564           
ไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาเลือกประธานและเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ปรากฏวา ที ่ประชุมมีมติเลือก นางนันทา   เทิดรัตนพงศ เปนประธานคณะกรรมการ            
แปรญัตติ และเลือก นายชาญชัย  จันทรแกว เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ      
ปรากฏวา ในหวงระยะเวลาดังกลาว มีนายกเทศมนตรีไดยื ่นคำขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
จึงไดรวมกันพิจารณาตามท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอไว ตามรายละเอียดดังนี ้
      1. ขอแปรเพ่ิมคำช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย จำนวน 1 รายการ 
             1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หนา 24                   
งบดำเนินงาน ขอ 2.2 หมวด คาใชสอย 2.2.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                     
(1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ งบประมาณ 1,247,780 บาท 
                    ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
 
              นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                    กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานกุารสภา 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ตรวจถูกตอง 
 
    นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
      ประธานกรรมการ 
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ขอความเดิม เพื ่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก             
คากำจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาเผยแพร 
(รายจายเกี ่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขางทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน              
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดำเนินคดี
ตามคำพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ          
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  
ขอความใหม  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก             
คากำจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาเผยแพร 
(รายจายเกี ่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขางทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน              
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดำเนินคดี
ตามคำพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง  ๆ
คาจางเหมาในการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลรวม (Big Data) ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  
      2. ขอแปรลด จำนวน 1 รายการ 

              2.1 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หนา 24              
งบดำเนินงาน ขอ 2.2 หมวด คาใชสอย 2.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมา ซึ่งบริการ (1) 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณ 1,247,780 บาท  ขอแปรลด จำนวน 4,500 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังแปรญัตติ 1,243,280 บาท 
     3. ขอแปรเพ่ิม จำนวน 1 รายการ  
          3.1 แผนงานการพาณิชย งานกิจการสถานธนานุบาล หนา 80 งบลงทุน ประเภท           

คาครุภัณฑ  งบประมาณ 894,100 บาท ขอแปรเพิ ่ม จำนวน 4,500 บาท คงเหลือ 

งบประมาณหลังแปรเพ่ิม 898,600 บาท    

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบกับการขอเสนอแปรญัตติของ
นายกเทศมนตรี ท้ัง 3 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้  
       1. ขอแปรเพิ่มคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  (1) รายจายเพ่ือ 
ใหไดมาซ่ึงบริการ จำนวน 1 รายการ 
       2. ขอแปรลด ในประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (1) รายจายเพื่อใหไดมา              
ซ่ึงบริการ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 4,500 บาท 
       3. ขอแปรเพ่ิม ในประเภท คาครุภัณฑ  จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 4,500 บาท 
และเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564               
ในครั้งนี้ ซ่ึงไดจัดทำไวอยางถูกตอง และสมเหตุสมผล  
 
                         ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
                   นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                           กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานกุารสภา 



                                  -7-        
สรุป งบประมาณตั้งไว                              จำนวน 71,210,000 บาท 
      แปรลด                                          จำนวน          4,500 บาท 
      แปรเพ่ิม                                         จำนวน          4,500 บาท 
      งบประมาณหลังแปรเพ่ิม - ลด               จำนวน 71,210,000 บาท 

                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  จันทรแกว 
เลขานุการคณะกรรมการ 
แปรญัตต ิ
          ตรวจถูกตอง 
 
    นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
      ประธานกรรมการ 

      ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติ ไดรายงานการแปรญัตติเปนอันวาในการพิจารณา            
ในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ นายกเทศมนตรียื่นคำขอแปรญัตติ จำนวน 3 รายการ และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณารวมกันแลว มีมติเห็นชอบกับการขอเสนอ              
แปรญัตติของนายกเทศมนตรี ท้ัง 3 รายการ ตามรายละเอียดดังนี ้
       1. ขอแปรเพิ่มคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท รายจายเพื ่อใหไดมาซึ ่งบริการ                
(1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จำนวน 1 รายการ 
       2. ขอแปรลด ในประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (1) รายจายเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงบริการ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 4,500.- บาท 

             3. ขอแปรเพ่ิม ในประเภท คาครุภัณฑ  จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 4,500.- บาท 
และเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564             
ในครั้งนี้ ซ่ึงไดจัดทำไวอยางถูกตอง และสมเหตุสมผล  
สรุป งบประมาณตั้งไว                              จำนวน 71,210,000 บาท 

             แปรลด                                        จำนวน          4,500 บาท 
             แปรเพ่ิม                                       จำนวน          4,500 บาท 

       งบประมาณหลังแปรเพ่ิม - ลด             จำนวน 71,210,000 บาท 
       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  ผูเขารวมประชุม 
ทุกทาน ขออนุญาตปรับแกไข เมื ่อสักครู ในสวนขอที ่ 1 ขอเพิ ่มคำชี ้แจงประกอบ
งบประมาณรายจาย จำนวน 1 รายการ ขอความเดิม ยังเอาทั้งหมด เพียงแคขอความ
ใหมไปเพ่ิมจากขอความเดิม คือ ถาเปนขอความเดิมกับขอความใหมแบบนี้ เพ่ือจายเปน
คาจางเหมาในการสำรวจและจัดทำฐานขอมูล (Big data) อยางเดียว ขอนำเรียน
เพิ่มเติม เนื่องจาก ทานนายกฯ คณะผูบริหาร มีนโยบายที่จะทำ ฐานขอมูลในเขต
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทั ้งหมด ปลัดเองก็ลืมที ่จะใสรายละเอียดไว พอมาดูใน              
เทศบัญญัติ ปรากฏวาขอมูลไมครอบคลุม ในเรื ่องของการสำรวจจางเหมาทำฐาน                 
ขอมูลคะ เลยขอใหทานนายกฯ ชวยแปรญัตติเรื่องนี้ ขอเรียนใหทราบวา ขอที่ 1.1                      
ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงาน หมายถึง ขอความเดิมยังเอาท้ังหมด สวนขอความ
ใหมเพ่ิมไป ขอนำเรียนใหเขาใจตรงกันคะ  
      คณะกรรมการแปรญัตติจะปรับตามท่ีเลขานุการสภาฯ เสนอมาไหมครับ 
      ขอเชิญ คุณชาญชัย  จันทรแกว ครับ 
      ตามท่ีเลขานุการฯ นำเสนอ ครับ 
 
 

                         ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
                   นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                           กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานกุารสภา 



 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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     ขอขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแกว ครับ  
       ตอไปผมขอถามมติสภาแหงนี ้ว า  สมาชิกสภาทานใดเห็นดวย ตามที ่คณะกรรมการ                
แปรญัตติ  ไดเสนอรายงานไว โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา ยกมือ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใด               
ไมเห็นดวย ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง      

มติท่ีประชุม 
           

เห็นดวยตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอรายงานไว จำนวน  10 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี 
และงดออกเสียง  1  เสียง 

          ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะอนุมัติใหตราเปน 
เทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ 
      สมาชิกสภาทานใดอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา                         
ยกมือ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ                  
ไมมี และ งดออกเสียง  1  เสียง 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติ จำนวน 10 ทาน ไมอนุมัติ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน 
กองคลัง 

            ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ 

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 

รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภา วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอ ญัตติเร ื ่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภณัฑสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
       ดวยกองคลัง มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ ่ม ในแผนงาน
บริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
สำนักงาน   จำนวน 3 รายการ 
       1. คาจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ตัว                งบประมาณ  4,900.- บาท 
      2. คาจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู           งบประมาณ   3,500.-   บาท 

             3. คาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว    
                                                                                งบประมาณ   1,300.-   บาท 
สำหรับใชในการปฏิบัติงานของฝายบริหารงานการคลัง                              

เหตุผล 

 

 

 

 

 

         ตรวจถูกตอง 
 
    นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
     ประธานกรรมการ 

      เนื่องจากกองคลัง ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย คาจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 
3 รายการ ดังกลาวไว จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
 

                           ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
                    นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                           กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานุการสภา 
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โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภณัฑสำนักงาน                

          - คาจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ตัว                         จำนวน   4,900.-  บาท 
          - คาจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู                  จำนวน   3,500.-  บาท 
          - คาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว        จำนวน   1,300.-  บาท 
         - เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อครุภัณฑสำนักงาน ประกอบดวย เกาอี ้สำนักงาน จำนวน             
2 ตัว, ตูเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู, และโตะคอมคอมพิวเตอร 80 เซนติเมตร จำนวน 
1 ตัว จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑสืบราคาจากทองตลาด  สำหรับใชในการปฏิบัติงานของ             
ฝายบริหารงานคลัง 

 รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน   จำนวน  9,700.-  บาท 

  โอนลด  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบดำเนินงาน 
หมวด คาตอบแทน 
2.1.3 ประเภท  คาเชาบาน                                                  จำนวน  9,700.-  บาท                                                                                        
                                                       รวมโอนลดท้ังสิน  จำนวน  7,900.-  บาท 
ขอโทษนะครับ ผมคิดวา รวมโอนลดท้ังสิ้น จำนวน  7,900.-  บาท แกเปน จำนวน  9,700.-  บาท 
ขอแกไขเลยนะครับ                                                                                    
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี ้วา  
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที ่คณะผู บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา 
ยกเมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห ็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และ             
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเร ื ่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองชาง 
           
          ตรวจถูกตอง 
 
    นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
      ประธานกรรมการ 

       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ 
                      ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
                นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน                         นางเกษร  คงชาญกิจ 
                        กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานกุารสภา 
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นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 

รองนายกเทศมนตรี 

 

 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ตรวจถูกตอง 
 
    นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
      ประธานกรรมการ 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอ ญัตติเรื ่องขอความเห็นชอบในการ       
ขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท เงินคางานกอสราง 
(คาk) ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

                                                   หลักการ 
     ดวยกองชาง มีความจำเปนจะตองโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม       
เพ ื ่อส ัญญาแบบปรับราคาได  (ค า k) ชดเชยในสวนของผลตางราคาว ัสด ุก อสร าง                           
ณ วันประกวดราคาได กับวันสงมอบงาน ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110               
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซอมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ
สัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ไวในสัญญาจางกอสราง 

   เหตุผล 

       ขณะนี้แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดประกาศใช เม่ือวันท่ี  20  สิงหาคม  2563              
กองชาง จึงมีความจำเปนจะตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง รายละเอียดดังตอไปนี้  
โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานโครงสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
           เงินคางานกอสราง (คา k)                                จำนวนเงิน 158,820.-บาท 
     - เพ่ือจายเปนคาสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ตามหนังสอื 
ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2561  
เรื่อง ซอมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเง้ือนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได  
(คา k) ไวในสัญญาจางกอสราง)  
                                                               รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน 158,820.- บาท 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลาการ 
1.1 หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ) 
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน                                       จำนวนเงิน 137,188.- บาท 
งานศกึษาไมกำหนดระดับ 
                 

                 ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
           นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                  กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานกุารสภา 
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งบดำเนินงาน 
2.2 หมวด คาใชสอย 
2.2.2 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
                       2) บาน วัด โรงเรียน                                  จำนวนเงิน       1,000.- บาท                       
                    3) พัฒนาครูผูดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและ 
                        คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน     5,632.- บาท 
                    4) พัฒนาคุณภาพผูเรียน                        จำนวนเงิน  15,000.- บาท 
                                                               รวมโอนลดท้ังส้ิน  158,820.-บาท 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง    
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  หมวด ๔ ขอ ๒7  การโอนงบประมาณ
รายจาย ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วาสมาชิก
สภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ
10 ทาน สมาชิกสภาทานใด ไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเร ื ่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  กองชาง 

         ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 

รองนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ตรวจถูกตอง 
 
    นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
       ประธานกรรมการ 

        เรียนทานประธานสภา วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ  เรื ่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภ ัณฑสำนักงาน และครุภัณฑคอมพิวเตอร                
ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
                                                 หลักการ 
       ดวย กองชาง มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑประกอบดวย ครุภัณฑสำนักงาน 
และครุภัณฑคอมพิวเตอร  
     1. ครุภัณฑสำนักงาน 
         1.1 โตะทำงานเหล็ก  ขนาด 1524(W) x  762(D) x  759 (H) mm จำนวน 1 ตัว 
จำนวนเงิน  7,900.- บาท  สำหรับใชในการปฏิบัติงานของผูอำนวยการกองชาง 
        1.2 เกาอ้ีทำงาน  ขนาด 64(W) x  74(D) x  118 (H) cm. จำนวน 1  ตัว  จำนวนเงิน  
4,500 บาท  สำหรับใชในการปฏิบัติงานของผูอำนวยการกองชาง  
          1.3 ตูบานเลื่อนสูงทึบเหล็ก ขนาด  880(W)  x 410(D) x 879(H) mm. จำนวน 6 ตู ๆ  
ละ 3,500.- บาท  รวมเปนเงิน  21,000.-  บาท  สำหรับใชเก็บเอกสารของกองชาง   
      
                 ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
           นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                  กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานกุารสภา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          ตรวจถูกตอง 
 
    นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
      ประธานกรรมการ 
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       2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
             2.1 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3  จำนวน  1  เครื่อง 
จำนวนเงิน  6,300 บาท สำหรับใชในการปฎิบัติงานของกองชาง (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)                                
          2.2 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) จำนวน  1  เครื่อง 
จำนวนเงิน 2,600  บาท สำหรับใชในการปฎิบัติงานของกองชาง (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
          รวมเปนจำนวนเงิน   42,300   บาท (ส่ีหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน) 

เหตุผล 
       กองชาง จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม              
โดยโอนเง ินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ               
พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 

ประเภท  ครุภัณฑสำนักงาน 
            รายการ โตะทำงานเหล็ก  ขนาด 1524 (W) x 762 (D) x 759 (H) mm   
  จำนวน  1  ตัว              จำนวนเงิน      4,500.-  บาท 
  รายการ  เกาอ้ีทำงาน  ขนาด 64(W) x  74(D) x H118  (H) cm.   
   จำนวน  1  ตัว         จำนวนเง ิน   7,900.- บาท   
 รายการ ตูบานเลื่อนสูงทึบเหล็ก ขนาด  880(W)  x 410(D) x  879(H) mm.  
            จำนวน  6  ตู ๆ ละ 3,500  บาท  จำนวนเงิน      21,000.- บาท           
            
          - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน  ประกอบดวย  โตะทำงาน จำนวน 1 ตัว, เกาอี้ทำงาน  
จำนวน 1 ตัว สำหรับใชในการปฎิบัติงานของผูอำนวยการกองชาง  และตูบานเลื่อนสูงทึบ
เหล็ก จำนวน 6 ตู  สำหรับใชเก็บเอกสารของกองชาง 

ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 รายการ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน  1  เครื่อง   
              จำนวนเงิน      6,300.  บาท                                    
 รายการ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) จำนวน  1  เครื่อง   
                  จำนวนเงิน     2,600.-  บาท   
 
               

                ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
           นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                  กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานุการ 
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- เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet Printer) 
สำหรับกระดาษ A3 จำนวน  1 เครื่อง และเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ  (18 หนา/นาที) 
จำนวน 1 เครื่อง  สำหรับใชการปฎิบัติงานของกองชาง (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
        รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน  42,300.-  บาท 
โอนลด    
แผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบดำเนินการ  
หมวด คาวัสดุ 
2.3.5 ประเภทวัสดุน้ำมันเชือ้เพลิง            จำนวนเงิน  42,300.-  บาท  
       รวมโอนลดท้ังส้ิน    42,300.- บาท 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  หมวด  4 ขอ 27  การโอนงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม              
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ รองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา                 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใด ไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
      ขอเชิญทานสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ   
นายชาญชัย  จันทรแกว 
เลขานุการคณะกรรมการ 
แปรญัตต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ตรวจถูกตอง 
 
    นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
      ประธานกรรมการ 

      เรยีนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชมุ 
ทุกทาน ผมขอฝาก 2 เรื่อง ครับ  
        เรื่องท่ี1 ผมไดลงไปชุมชน มีชาวบานขอความอนุเคราะหมา ขอใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
ชวยทำรั้วก้ัน ถนนสายเรียบคลอง ซอยบานครูไพศาล บริเวณสามแยก ถามองจากบานคุณสุริยะ 
ตรงไปจะเปนโคง สามแยกคลายรูปตัวที ขับไปถาไมใชคนในพ้ืนท่ีก็จะลงคูไปเลย และเกิดอุบัติเหตุ 
3 – 4 ครั้งแลว ลาสุดเม่ือสัปดาหท่ีแลว ขอฝากฝายบริหารชวยดูแลใหดวยครับ ตอเลยนะครับ 
เรื่องกระจกโคงบริเวณสามแยก จะไดทราบการสัญจรของรถ คุณไกรศร เปนผูฝากมาครับ 
      เรื่องท่ี 2 กรณีชาวบานยื่นคำรอง เชนขอใชรถ JCB เขาขอมาก็ชวยติดตามและแจงดวยวาได
ดำเนินการแลวหรือยังครับ เพราะผมอยูในกลุมไลน เขาก็วามาเม่ือคืน  บางชุมชนเขาบอกวาเสนอ
กับปากก็ไมได เสนอดวยการเขียนคำรองก็ยังไมได ผมขอใหชวยกลับไปดูคำรองตาง ๆ และชวย
ดำเนินกานแกไขใหกับชาวบานท่ีเขาไดเขียนคำรองมาดวย ขอบคุณครับ 
 
                ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
           นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                  กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณชาญชัย  จนัทรแกว ครับ 
      ขอเชิญ ทานรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ  

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุม 
ทุกทาน ในสวนของกองสาธารณสุขฯ อยากจะแจงใหทราบวา ตอนนี้ถังขยะรอบใหมไดสั่งซ้ือมาแลว 
และไดทยอยลงไปเปลี่ยน ในสวนที่ชาวบานแจงมาวาโซนไหนชำรุด ก็ดำเนินการสงไปตามคำรอง               
ท่ีชาวบานไดเขียนคำรองขอ ทานขอมาเยอะอาจจะไมพอก็ตองรอรอบตอไป ขอฝากดวยครับ              
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะ           
แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดแสดงความคิดเห็น 
สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรองนายกฯ  
ทานเลขานุการนายกฯ ทานท่ีปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงาน เจาหนาท่ี 
และประชาชนท่ีรับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 

                                       
                                          (ลงชื่อ)..............อัญชลี  สมาทิน..............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม 
                                                        (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 
                                       (ลงชื่อ)...............จารีวัฒน  กุลเจริญ...........ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
                                                         ตรวจถูกตอง 
 

          (ลงชื่อ)...............วัชระ  ภูประเสริฐ..........ประธานกรรมการ 
                      (นายวัชระ  ภูประเสริฐ) 
 

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

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