
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3 ประจำป พ.ศ. ๒๕62 

ประชุมเม่ือวันท่ี 25  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62   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 นายชาญชัย   จันทรแกว สมาชิกสภาเทศบาล ชาญชัย    จันทรแกว  
8 นางเกษร       คงชาญกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เกษร       คงชาญกิจ  
9 นายวัชระ      ภูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล วัชระ      ภูประเสริฐ  

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

 

ผูเขารวมประชุม 
ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายอัศวิน        จินตวร นายกเทศมนตรี อัศวิน      จินตวร  
๒ นายพงศชัย      ทิวากรพิสุทธิ ์ รองนายกเทศมนตรี พงศชัย    ทิวากรพิสุทธิ์  
๓ นายจักรพันธุ    จุลภักดิ ์ รองนายกเทศมนตรี จักรพันธุ   จุลภักดิ์  
4 นายไชยา        ลุยจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรี ไชยา       ลุยจันทร  
5 นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน  
6 นายวีรวัฒน     สุภาวีระวัฒน หัวหนาฝายแบบแผนและการโยธา วีรวัฒน    สุภาวีระวัฒน  
7 นางวริศรา      แตตระกูล เจาพนักงานธุรการ วริศรา      แตตระกูล  
8 นายสายัญ      ประหารภาพ รองประธานชุมชนวัดเขานอย - 

ศาลาจาก 
สายัญ      ประหารภาพ  

9 นางอัญชลี      สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี      สมาทิน  
10 นางมัตติกา      กรดแกว คนงาน มัตติกา     กรดแกว  
11 นางวันณา       มูสิกะ คนงาน วันณา       มูสิกะ  
  
           ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง                            ตรวจถูกตอง 
 
 
   (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                   (นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน)               (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
      ประธานกรรมการ                                กรรมการ                          กรรมการ/เลขานุการ 
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กอนระเบียบวาระการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับ 
วันศุกรท่ี 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล  
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ 

 (ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
        ขออนุญาตอานประกาศฯ คะ 
 ประกาศอำเภอรอนพิบูลย 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. 2562 

……………………………….. 
       ดวย ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดทำคำรองยื่นตอนายอำเภอ
รอนพิบูลย ขอเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2562  
มีกำหนด 15 วัน ตั้งแตวันที่ 15 – 29 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณาญัตติ
คณะผูบริหาร และเรื่องอ่ืน ๆ  
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3528/2559  
ลงวันที ่ 12 ตุลาคม 2559 เรื ่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอรอนพิบูลย จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2562 
ตั้งแตวันท่ี 15 – 29 ตุลาคม 2562 มีกำหนดไมเกิน 15 วัน 
        จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
                                ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562                                        
                                           ถิรนาท  เอสะนาชาตัง 
                                        (นายถิรนาท เอสะนาชาตัง) 
                                           นายอำเภอรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ทานสมาชิกสภาผู ทรงเก ียรติทุกทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ              
ทั้ง 2 ทาน ทานเลขานายกฯ รวมถึงขาราชการ ลูกจาง และผูรับฟงเสียงตามสาย
ทุกทาน วันนี ้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 3 ประจำป               
พ.ศ. 2562 ซึ ่งตรงกับว ันศุกร  ท่ี 25 ต ุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.                            
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั ้งหมด                  
5 วาระ สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ       

       ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                               ตรวจถูกตอง 
 
 

 

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



 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
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เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
          สำหรับเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ มีจำนวน 3 เรื่อง เรื่องท่ี 1 มีขาราชการ
ยายมารับราชการใหม เขามารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลครั ้งแรก            
กับทางเทศบาลตำบลรอนพิบูลย คือ นางวริศรา  แตตระกูลเจาพนักงานธุรการ 
สังกัดกองสาธารณสุข ขออนุญาตใหนางวริศรา แตตระกูลรายงานตัวครับ 

นางวริศรา  แตตระกูล 
เจาพนักงานธุรการ 

          กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานนายก ทานรองนายก และ
สมาชิกภาทุกทานคะ  ดิฉ ันไดย ายมาจากจังหวัดระนองคะ ตำแหนง             
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชำนาญงาน ยายมาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการ กองสาธารณสุข ดิฉันขอฝากเนื้อฝากตัวดวยคะ 
มาเริ่มงานใหม เริ่มนับศูนยใหมคะ        

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          เทศบาลก็ยินดีครับที่ไดรวมงานกัน เพื่อพี ่นองชาวเทศบาลตำบล        
รอนพิบูลย เรื ่องที่ 2 เรื ่องศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ          
รอนพิบูลย ผูท่ีเขารวมประชุมแทนทานนายก คือ ทานรองพงศชัย ขออนุญาต
ใหทานรองพงศชัย ไดใหรายละเอียดแกพวกเราครับ 

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ สืบเนื่อง
จากคำสั่งศูนยปฏิบัติการความม่ันคงความปลอดภัยทางถนนอำเภอรอนพิบูลย 
มีทานนายอำเภอเปนประธาน มีนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 8 แหง           
มีหนาท่ีท้ังหมด 9 ขอ 
          ขอ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ และงบประมาณใน
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอ และประสานการปฏิบัติ
แผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอำเภอใหสอดคลอง
กับแผนปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด                          
           ขอ 2. ดำเนินงานปองกันลดอุบัติเหตุในเขตอำเภอรอนพิบูลย 
           ขอ 3. เรงรัดติดตามและประเมินผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
แผนงานโครงการและรายงานดำเนินการใหคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดทราบ    
          ขอ 4. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตอำเภอรอนพิบูลย 
          ขอ 5. จัดใหมีขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอรอนพิบูลย                         
          ขอ 6. เผยแพรขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธ การดำเนินงาน           
ตอสาธารณะ 
          ขอ 7. เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัดเพื่อพิจารณา
กำหนดแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการปองกันลดอุบัติเหตุระดับอำเภอ 
          ขอ 8. แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติการตามอำนาจ  
หนาท่ีตามท่ีเห็นสมควร 

       ตรวจถูกตอง                      ตรวจถูกตอง                               ตรวจถูกตอง 
 
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ) 
  ประธานกรรมการ 

                     
     
              (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)               (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                       กรรมการ                           กรรมการ/เลขานุการ 
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           ขอ 9. ปฏิบัติงานอื ่นตามที ่กรรมการ ศปถ. จังหวัดมอบหมาย
สืบเน ื ่องจากเม ื ่อวาน เป นการประช ุมคณะทำงานขับเคล ื ่อนปองกัน                      
และลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรอนพิบูลย ซึ ่งผมไดรับมอบหมายจากทาน                          
นายกอัศวิน  จินตวร นายกเทศมนตรี ใหเขารวมประชุมกับคณะทำงาน
ขับเคลื่อนเรื่องถนน  เขายุบสาย 403 ตั้งแต 3 แยกสวนผักจนถึงหนาบริษัทอีซูซุ  

    
 
 
 

จุดเสี่ยงของเทศบาล มีดังนี้ 
 1. จุดกลับรถสุวรรณรังษี  
2. จุดยูกลับรถตลาดใหม 
 3. จุดยูกลับรถหนาวัดเทพนมเชือด  
4. จุดยูกลับรถหนาวัดพิศาล  
วิธีแกไขคือใหแขวงการทางเพิ่มแสงสวางในยามค่ำคืน ทั้ง 4 จุด เพราะแสง
สวางไมเพียงพอ สวนอีกวิธีหนึ่งคือ  ใหติดปายจำกัดความเร็วใหรถไดชะลอ
ความเร็ว ทั้ง 4 จุดนี้จะเกิดอุบัติเหตุบอย สวนที่ผูเขารวมประชุมขอเพิ่มเติม 
คือ จุดยูเทิรนของสุวรรณรังษี เขาเสนอวาเวลาที่มีตลาดนัดรถจะจอดบนไหล
ทางเยอะ ทำใหการใชผิวจราจรแคบลง เขาแนะนำวาใหทางเราไปกำชับ
เจาของตลาดใหจอดรถอยาล้ำมาบนไหลทาง นั้นคือจุดของชุมชนสุวรรณรังษี 
สวนชุมชนตลาดใหม คณะกรรมการเสนอวารถที่มาจากทุงสงจะเขาสูอำเภอ
รอนพิบูลย หามกลับรถใตสะพานเขานอยใหกลับรถหนาตลาดใหม และ          
ขอเพิ ่มอีกนิดหนึ ่งที ่ตลาดใหมจะมีชองทางที ่รถมอเตอรไซดขามผานได 
คณะกรรมการมีมติเสนอวาใหปด สวนจุดที่ 4 คือจุดกลับรถหนาวัดพิศาล            
จะเห็นไดวาถาเรามาจากนครศรีฯ จะมีเสาท่ีชนแลวลมได ทางแขวงแนะนำให
ปดชองทางและใหแบริเออรมากั้นขวางเอาไว ขออยาใหเปนแผนคอนกรีต              
ใชเปนพลาสติกเพ่ือปองกันผูท่ีไมชำนาญเสนทาง มี 4 จุด ในสวนของเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย มีขาวดี คือ ในเขตของเทศบาลเราจะไดมีแสงสวางเสากลาง
แตเปนงบประมาณ ป 2564 ตั้งแตคายสนามยิงปนถึงสามแยกสวนผักแจงไว
เพ่ือทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณทานรองพงศชัย ครับ ที่ใหขอมูลเพิ่มเติม เรื่องที่ 3 กิจกรรม
วันลอยกระทงในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
มี 3 แหง ครับ 1. ชุมชนบานเขานอย 2. ตลาดใน - จานเรียว 3. วัดเทพนมเชือด 
ของวัดเขานอยไดเขียนโครงการรวมกับเทศบาล สวนวัดเทพนมเชือดเทศบาล
ไดเขาไปชวยในเรื่องการจัดตกแตงสถานท่ีให ขอประชาสัมพันธใหทราบครับ 

  
       ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง 
         
  
  
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ) 
  ประธานกรรมการ 

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



 
 
ท่ีประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2 
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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รับทราบ 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 
พ.ศ. 2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562           
          ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ 
 
          เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2562 รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 46 หนา ประกอบดวย 15 วาระ หนาท่ี 1 
เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 11 ทาน ผูไมมาประชุม จำนวน 2 ทาน ผูเขารวม
ประชุม จำนวน 10 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 
จำนวน 3 ทาน  และเปนเนื้อหากอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม หนาท่ี 3   
เปนระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ ไมมี และระเบียบวาระท่ี 2 
เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 
ประจำป 2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 จนถึงหนาท่ี 6 มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป 
พ.ศ. 2562 ประชุมวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และระเบียบวาระที่ 3  เรื่องญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
รายจายฯ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการโตะสำหรับ
ตั้งโทรศัพท ของฝายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล จนถึงหนาที่ 8               
มติที ่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห ็นชอบ ไมม ี และงดออกเสียง 1 เส ียง                   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายฯ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑสำนกังาน                              
รายการโตะทำงานและโตะคอมพิวเตอร ของงานปองกันและบรรเทาสาธารภัย 

 
 
 
 
 
 
       
          

      ตรวจถูกตอง 
 
 
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ) 
  ประธานกรรมการ 

จนถึงหนาที่ 10 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  
1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน ประเภท
ครุภ ัณฑยานพาหนะและขนสง ของกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม จนถึง             
หนาท่ี 12 มติท่ีประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม                 
                     

                     ตรวจถูกตอง                               ตรวจถูกตอง 
 
 
 
               (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                 (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                            กรรมการ/เลขานุการ 
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ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายฯ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
ของงานปองกันและบรรเทาสาธารภัย จนถึงหนาที ่ 14 มติที ่ประชุมเห็นชอบ           
9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องญัตติขอ 
อนุมัติแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑสำนักงาน ของกองชาง จนถึงหนาท่ี 15 มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 8  
เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการซอมแซม/ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานดับเพลิง ที่ชำรุด ของงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารภัย จนถึงหนาท่ี 16 มติท่ีประชุมเห็นชอบ 9 ทาน                  
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระ ที่ 9 เรื่องญัตติขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิไดกอหนี้ 
ผูกพัน ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
จนถึงหนาที่ 18 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  
1 เสียง ระเบียบวาระที ่ 10 เรื ่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน ของกองชาง จนถึงหนาที่ 19 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ 
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได          
กอหนี้ผูกพัน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองชาง จนถึงหนาที่ 21 มติท่ี
ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 12 
เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองชาง 
จนถึงหนาที่ 23 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  
1 เสียง ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบกิจายเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวดคาท่ีดิน
และสิ ่งกอสราง ของกองชาง จนถึงหนาที ่ 25 มติที ่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน           
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง ญัตติขออนุมัต ิ

 
 
 
 
     

  ตรวจถูกตอง 
 
 

โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ           
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองชาง จนถึงหนาท่ี 
30 มติท่ีประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  
                 

                       ตรวจถูกตอง                             ตรวจถูกตอง 
 
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ) 
  ประธานกรรมการ 

                 (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                 (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                          กรรมการ                            กรรมการ/เลขานุการ 
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ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายฯ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ของงานปองกันและบรรเทาสาธารภัย ระเบียบวาระที ่ 16 เรื ่อง                
การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมาและเรื่องอื่น ๆ ขอนำเรียนเพิ่มเติมในสวน
ของทาน สท.อรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ไดแจงเรื่องศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ
และผูพิการที่ออกไปเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผู ปวยเรื ้อรัง ผู พิการ และผูดอยโอกาส             
มีกำหนดการตามที่ทานแจงมา และมีทานสุนทรเสนอเรื่องของถนนที่เปนหลุม            
เปนบอบริเวณศาลาไฟไหม ตอนนี้คิดวานาจะไปซอมแซมเรียบรอยแลว และทาน
เอกชัยไดขอบคุณที่ทางผูบริหารและสมาชิกทุกทานที่อนุมัติใหกอสรางทอบล็อกท่ี
บริเวณริมทางรถไฟ ซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบรอยแลว และทานรองพงศชัยไดประชาสัมพันธ
การตักบาตรเทโววัดเขานอย และงานลากพระอำเภอรอนพิบูลย ปดประชุม               
เวลา 11.37 น. ขอสรุปรายงานการประชุม ในวาระท่ี 2 เพียงแคนี้ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณ ทานเลขานุการสภาครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอ
แกไขในสวนท่ีไมถูกตองบาง ครับ 
          เชิญทานรองพงศชัย ครับ         

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ในสวนของกระผมที่จะขอแกไขคือ        
ในหนาที่ 45 เกี่ยวกับคำพูดที่ผมอภิปราย ประเพณีชักพระของอำเภอรอนพิบูลย              
แกเปนลากพระทุกคำพูดท่ีผมพูดไป ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณทานรองพงศชัย ครับ  
          ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแกไขในสวนท่ีไมถูกตองบาง ครับ 
          ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

 
 
 
 

          กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สืบเนื่องจาก สำนักงานตรวจเงิน
แผนดินมาตรวจงานเทศบาลเม่ือสัปดาหท่ีผานมาเพ่ิงกลับไปเม่ือวาน ไดนำเรื่องของ
การกันเงินไปดูเพื ่อตรวจสอบปรากฎวาเขาแนะนำในเรื ่องรายงานการประชุม
เพิ ่มเติม ขอใหทานสมาชิกเปดดูหนาที่ 17 ท่ีทานรองพงศชัยไดเปนคนกลาว 
บรรทัดที ่ 2 เรื ่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2562               
ขอเพิ่มเติมและขยายเวลาเบิกจายเงิน ซึ่งตอดวยคำวางบประมาณรายจาย ตอไปท่ี
หลักการบรรทัดที่ 2 ใชคำวาขยายเวลาเบิกจายเงินเหมือนกัน เจาหนาท่ีแกใหแลว
ใชไหมคะ เขาถายเอกสารใหแลวใชไหมคะ หนาที่ 18 และหนาที่ 29 ถอยคำและ
ขอนำเสนอเพิ่มเติมคะ มีทานสมาชิกสงสัยวารายงานฉบับนี ้ประธานกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุมไมไดลงนาม ขออนุญาตทำความเขาใจ เพื่อที่จะไดเปน
แนวทางตอไป ไดปรึกษาไปทางฝายกฎหมายของจังหวัดแลวคะ บอกวาการ            

        

       ตรวจถูกตอง 
 
 
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)        
   ประธานกรรมการ 

            

                ตรวจถูกตอง                               ตรวจถูกตอง 
 
 
 
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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ที่คณะกรรมการ 2 ทานลงนามแลว สามารถใชไดประธานไมลงนามก็ไมเปนไร             
แตทานประธานไมลงนามเพราะไมไดเขารวมประชุมนั้นจริง ๆ สามารถลงนามได 
เพราะในระเบียบไมไดกำหนดไว แตเปนแนวทางปฏิบัติ สามารถลงนามตรวจ 
รายงานการประชุมได ขอนำเรียนทานประธานตรวจรายงานการประช ุมคะ  
เพราะวามันไมไดเก่ียวกับประชุมหรือไมประชุม แคตรวจรายงานการประชุมคะ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณทานเลขานุการสภา ครับ ที่ไดปรับแกและอธิบายถึงกฎระเบียบใน
การรับรองรายงานการประชุม ไมทราบวามีสมาชิกทานใด จะขอแกไขในสวนที่ไม
ถูกตองไหมครับ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป                  
พ.ศ. 2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน  2562   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื ่อง ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ 

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ตรวจถูกตอง 
 
 
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)        
   ประธานกรรมการ 

      เรียนทานประธานสภา วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ ขอเสนอญัตติ              
เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดวยหลักการและ
เหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
  ดวยกองชาง ไดรับนโยบายจากนายกเทศมนตรีใหดำเนินการสำรวจ และ
ประมาณการราคา ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสราง
พื ้นฐาน โครงการเพิ ่มผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา              
ถนนสายสี่แยกรอนพิบูลย ตลาดรอนพิบูลย  หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอ 
รอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 จากสี่แยกรอนพิบูลยสามแยก             
บานโกกี่ เพื่อขอจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปงบประมาณ     
พ.ศ. 2563  และกองชางไดสำรวจและประมาณการราคา โครงการดังกลาว
เรียบรอยแลว  ในวงเงิน  2,871,000  บาท  (สองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ วน)  ซ ึ ่ งโครงการด ังกล าว ปรากฎอย ู  ในแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน           
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนา 5 ขอ 4 

เหตุผล 
 เนื่องจากถนนสายดังกลาว ประชาชนในพ้ืนท่ีใชสัญจรไป-มา ไมไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม และเพื่อลดอัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ผูบริหารจึงมี
นโยบายใหจัดทำโครงการเพ่ิมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา  
               
                  ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
 
 
 
         (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                  กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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       ตรวจถูกตอง 
 
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)        
   ประธานกรรมการ 

ถนนสายสี่แยกรอนพิบูลย- ตลาดรอนพิบูลย  หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย  อำเภอรอน
พิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน   2,871,000  บาท (สองลาน แปดแสน 
เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท) ระยะที่ 2 จากสี่แยกรอนพิบูลยสามแยกบานโกก่ี ตาม              
แบบแปลน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อแกปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่และ
ขางเคียงไดใชสัญจรไป-มา ไดสะดวก และปลอดภัย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ขอ 89  ประกอบกับ
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี  
29 สิงหาคม 2562 เรื ่องยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/      
ว 1311 ลงวันที่  26 มีนาคม 2562 เรื่องการสงเสริมการใชยางพาราเปนวัสดุ
สำคัญในการกอสราง/ปรับปรุงถนน ดังนั้น คณะผูบริหารจึงขอรายงานเงินสะสม
คงเหลือ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่สามารถ
ใชได ดังนี ้
เงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชได ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
                                                                  จำนวน 22,844,639.76  บาท 
หัก สงทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ป 2562 จำนวน   191,707.35  บาท 
หัก สำรองจายคาใชจายดานบุคลากร 3 เดือน ดังนี้  
 1.เงินเดือนฝายการเมือง          จำนวน    712,080.00 บาท 
 2. เงินเดือนฝายประจำ  ประมาณ         จำนวน 3,990,000.00 บาท 
 3. เงินบำนาญรายเดือน นายสมนึก  จันทรโท   
                                                            จำนวน      34,398.00 บาท 
 4. เงินบำนาญรายเดือน นางสุธาสินีย  บุญสวยขวัญ 
                                                                จำนวน    121,720.00 บาท 
 5. เงินคาตอบแทนคาเชาบาน ประมาณ     จำนวน     117,600.00 บาท 
 6 เงินสงสมทบกองทุนประกันสังคม ประมาณ 
                                                             จำนวน    81,000.00 บาท      
            รวมหักสำรองจายคาใชจายดานบุคลากร 3 เดือน 
                                                            จำนวน 5,056,798.00 บาท 
หัก กันไวอีก 10% ของงบประมาณรายจายประจำปนั้น 
 (ประมาณการรายจายปงบประมาณ 2562 จำนวน 69,900,000 บาท)          
                                                            จำนวน 6,990,000.00  บาท 
        

                 ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
 

 
         (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                  กรรมการ                               กรรมการ/เลขานุการ 
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สรุป  เงินสะสมสามารถใชได ณ  1  ตุลาคม  2562 
                                                        จำนวน 10,606,134.41 บาท     

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณา
อนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการเพิ่มผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนสายสีแ่ยกรอนพิบลูย- ตลาดรอนพิบูลย  หมูท่ี 12 ตำบลรอนพิบูลย  
อำเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 จากสี่แยกรอนพิบูลยถึงสาม
แยกบานโกก่ี จำนวน 2,871,000.- บาท (สองลานแปดแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
ตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณทานรองพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ผมขออนุญาตใหเลขานุการสภา 
ชวยอธิบายในเรื่องระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ระเบียบยกเวนการใชจายเงิน
สะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเพิ่งออกมาเมื่อปนี้เอง ใหทานเลขาฯ 
ชวยใหขอมูลใหกับทางสมาชิกของเรากอนท่ีจะตัดสินใจอนุมัติ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภา 

          เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ตามที่ในญัตติอางถึงในระเบียบตาง ๆ                
มี 3 – 4 ขอ ที่เกี่ยวกับจายขาดเงินสะสมที่จะเพิ่มผิวจราจร ลาดยางแอสฟทสติก      
คอนกรีต บริเวณสี่แยกรอนพิบูลย - ตลาดรอนพิบูลย ทางกองคลังไดแจงเงินสะสม
มาวาสามารถจายไดจำนวนเทาไหร ขอชี้แจงระเบียบซึ่งแจกใหทุกทานไปแลว              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 ไดอธิบายไว การที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นสามารถจายขาดเงินสะสมได โดยอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
ภายใต(1) – (4) ใหทานดูนะคะ จะตองกันเง ินไวเผื ่อวา เนื ่องจากเร ิ ่มตน
ปงบประมาณ 2563 เงินอาจยังไมมา เลยขอกันเงินไว ตามที ่ทานเห็นนะคะ                
ในเร ื ่องของงานบุคคลหร ือเง ินเด ือนตาง ๆ กำหนดไว  3 เด ือนและมีเ งิน
ประกันสังคมบาง คาเชาบานบาง เผื่อมีสาธารภัยในชวงนี้ เลยขอกันเงินไว 10% 
ตามที่ระเบียบกำหนด แตรัฐบาลไมไดประสงคใหกันขนาดนั้น เลยมีหนังสือยกเวน
ระเบียบ ไมตองกันตามนี้ก็ไดแตเนื่องจากเห็นวาผูบริหารและสมาชิกสภาขออนุมัติ
งบประมาณไมถึง 10 ลาน ทางเราก็เลยทำเปนตัวเลขกันไวคือ 22 ลาน เหลือ 10 ลาน 
คือสามารถที่จะจายไดในวันนี้ทั้ง 2 โครงการ รวมแลวไมเกิน 10 ลาน คือระเบียบ
ยกเวน แตขอใหไปดูแนวทางหนาที่ 2 ที่เปนหนังสือกระทรวงมหาดไทย บอกวา
กอนท่ีจะจายขาดเงินสะสมจะตองทราบยอดท่ีสามารถใชไดกอน และกันไวแตไมได
บอกวากันไว  3 เดือน หรือเทาไหร รัฐบาลตองการใหนำเงินสะสมมากระตุน
เศรษฐกิจเพ่ือใหพ่ีนองไดรับประโยชน แทนท่ีจะไวในคลังเฉย ๆ ซ่ึงทางผูบริหารและ  

 

      ตรวจถูกตอง 
 
 
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)        
   ประธานกรรมการ 

 

                ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
    
 
 
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานุการ 
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 สภาเทศบาลไดนำเสนอโครงการนี้มา เพ่ือเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชน ท่ีเสนอ 
มา 2 โครงการคืออยูในหลักเกณฑนี้ ไมตองกังวลนะคะ วาถาใชจายเงินสะสมแลว
สภาเทศบาลจะเดือดรอนซ่ึงอยูในเง่ือนไขท่ีกำหนดคือเปนความเดือดรอนของ 
ประชาชน อันดับ 2 คือ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสามารถทำได โครงการ
กลุมอาชีพตาง ๆ เปนการกระตุนเศรษฐกิจ โครงการฝกอาชีพใหกับเด็กและ 
เยาวชนกสามารถทำได สงเสริมการทองเท่ียวสามารถทำได ถาเรามีแหลงทองเท่ียว 
เงินสะสมนี้ก็นำไปสรางไปตอยอดได ไปดูแลในเรื่องการศึกษาได สรางศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กเพิ่มเติมได และมีอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องยางพารามาเปนสวนผสมของถนน
เสนนี้ ซ่ึงผูบริหารและสมาชิกไดนำเสนอมาในสวนของประมาณการมาแลว 
ออกแบบมาแลวมียางพาราเปนสวนผสม ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอบคุณทานเลขานุการฯ ครับ ผมขอสรุปใหเห็นภาพงาย ๆ นะครับ              
โดยสถานะการคลังของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ถามาดูภายใตกฎระเบียบเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย สามารถใชเงินสะสมได 10 ลาน ที่ขออนุมัติมาภายในวงเงิน             
10 ลาน คือขอมาโครงการท่ี 1 ประมาณ 2.8 ลาน โครงการท่ี 2 ท่ีขออนุมัติในงบ
หนาประมาณ 1.6 ลาน รวมแลว 4.5 ลาน ก็ไมเกิน 10 ลาน ที่จริงสามารถใชได
ถึง 10 ลาน แตผูบริหารเสนอมาแค 4.5 ลาน ขอบคุณครับ 
          ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะขอเพ่ิมเติมบางครับ 
          ขอเชิญทานนายกครับ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

          เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ และสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิท ุกท าน               
ผมขอขยายความเพิ่มเติม ในฐานะที่เปนฝายบริหารและมีเงินสะสมพอประมาณ          
เลยอยากจะเรียนทำความเขาใจโดยหลักการผู บริหารมีสิทธิ ์ที ่จะใชเงินสะสม          
จะอานใหทานฟงวาคณะผูบริหารจะใชเงินสะสมไดเมื่อไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 1 ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเรื่องของบริการชุมชนและสังคม เรื่องของการเพ่ิมพูน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดรอน
ของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตาม
กฎหมายกำหนด นี่คือกรอบของการจายเงินสะสมของคณะผูบริหาร พอมาดูตัวเงิน
ที่ทานปลัดไดอธิบายใหทานฟง กรอบการใชเงินตองอยูภายใตระเบียบการกำกับ
ดูแล เหมือนที่ผมบอกจะตองมีการหักเงินทุนสำรองหรือสมทบกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหกันเงินท้ังเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนไมนอยกวา 3 เดือน
แตของเราเพิ่งตนปงบประมาณ ทางกองคลังเลยเปนหวง ก็เลยกันไว 10 % ของ
งบประมาณป 2563 เพ่ือปองกันเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติตาง ๆ กลัววาจะไมมีเงิน  
 

      ตรวจถูกตอง 
   
 
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)        
   ประธานกรรมการ 

                       ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
 
 
               (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานุการ 
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วันนี ้คือสิ ่งที ่อยากจะเรียนใหทราบ มาดูสถานการณคลังของเทศบาลตำบล           
รอนพิบูลย เงินสะสมของเรามี 24 ลาน เม่ือหักหมดแลวยังเหลือจาย 10 ลาน            

 
 

อันนี้คือสวนที่จำเปน แตเรายยังมีกอก 2 ภายใตนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในขณะนี้ 
โดยเฉพาะทีมงานเศรษฐกิจของรัฐบาลมองวาเงินสะสมของทองถ่ินมีเปนแสนลาน 
ทำไมไมเอาออกมาใชกระตุนเศรษฐกิจจะมีระเบียบตัวใหมวา ภายใตเงื่อนไขท้ัง              
4 ขอ เทาท่ีปลัดไดอธิบายไปสามารถทำไดหมดเพราะ ตองการใหทองถ่ินนำเงิน   
สวนนี้ออกมาใชเปนการกระตุนการสรางงานทำใหเกิดการกระจายอำนาจรายได
ของทองถ่ิน นี้คือประเด็นสำคัญภายใตระเบียบ 4 ขอ นี้ ตองนำเสนอสภาภายใน 
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เหตุผลเพราะระเบียบกำหนดมาแคนี้ และเปนนโยบาย
ของรัฐบาล ในเรื่องการแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ในดาน 
สาธารณูปโภค 2 โครงการ ขอเรียนทางสภาเทศบาลใหทราบวา สาเหตุจริงๆ   
เรื่องของถนนท่ีใหทานรองพงศชัย เสนอญัตติความจริงเปนถนนเสนเดียวกัน ตั้งแต 
สี ่แยกรอนพิบูลย - ศาลเจาพระ 108 แตเนื ่องจากวาทางกองชางเกิดความ
ผิดพลาด เนื่องจากเงินเหลือจายเรามีแค 2 ลาน เลยดำเนินการไดแค 3 แยกบาน 
โกกี๋จนถึงศาลเจาพระ 108 นั้น คือโครงการที ่ 1 โครงการที่ 2 เนื่องจากเงิน          
ไมเพียงพอ เลยตองจายขาดเงินสะสม 2 ลานกวาบาท สมทบเพ่ือท่ีจะไดเปนถนน 
เสนเดียวกัน นี้คือเหตุผลความจำเปนวาทำไมตองนำเสนอตอสภาเทศบาลขออนุมัติ
จายขาดเงินสะสม ขอเรียนใหกับทางสภาเทศบาลในฐานะท่ีเปนผูอนุมัติเงิน 
งบประมาณ รวมถึงผูที่รับฟงการถายทอดการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ไดเขาใจ
เหมือนท่ีฝายบริหารไดชี้แจงใหกับสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
มติท่ีประชุม 

          ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือ              
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย  ผมจะขอมติสภา
แหงนี้วาสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึน
ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  
เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื ่องญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.  2563     

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
        ตรวจถูกตอง 
 
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)        
   ประธานกรรมการ      

       เรียนทานประธานสภา วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ ขอเสนอญัตติ              
เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี ้
 
                          

                           ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง 
 

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

  ดวยกองชาง ไดรับนโยบายจากนายกเทศมนตรีใหดำเนินการสำรวจ และ 
ประมาณการราคา ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน  โครงการกอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวี และบอพัก ค.ส.ล. ซอยบาน 
จาเกษม หมูท่ี 13   ตำบลรอนพิบูลย  อำเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อขอจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และกองชาง ไดดำเนินการสำรวจและประมาณการราคาโครงการดังกลาวเรียบรอย
แลว ในวงเงิน  1,643,000.-บาท (หนึ ่งลานหกแสนสี ่หมื ่นสามพันบาทถวน)               
ซึ่งโครงการดังกลาว ปรากฎอยูในแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนา 4  ขอ 23 

เหตุผล 
 เนื่องจากประชาชน ในซอยจาเกษม  ไดรับความเดือดรอน จากน้ำทวมขัง 
ไมมีทางระบายน้ำ ไมสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา ผูบริหารจึงมีนโยบายให
จัดทำโครงการกอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวี และบอพัก ค.ส.ล. ซอยบาน           
จาเกษม หมูที่ 13   ตำบลรอนพิบูลย  อำเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
รายละเอียดตามหลักการขางตน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน           
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ขอ 89  
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 5164              
ลงวันท่ี  29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง                 
สวนทองถิ ่น ดังนั ้น คณะผู บริหารจึงขอรายงานเงินสะสมคงเหลือ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ท่ีสามารถใชได ดังนี ้
 เงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชได ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  
 22,844,639.76  บาท 
หัก สงทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ป 2562  191,707.35  บาท  
หัก สำรองจายคาใชจายดานบุคลากร 3 เดือน ดังนี ้

 1.เงินเดือนฝายการเมือง                        712,080.00 บาท 
 2. เงินเดือนฝายประจำ  ประมาณ           3,990,000.00 บาท 
 3. เงินบำนาญรายเดือน นายสมนึก  จันทรโท           34,398.00 บาท 
 4. เงินบำนาญรายเดือน นางสุธาสินีย  บุญสวยขวัญ     121,720.00 บาท 
 5. เงินคาตอบแทนคาเชาบาน      ประมาณ      117,600.00 บาท 
   

               ตรวจถูกตอง 
 
 

                      ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง 

        (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)        
           ประธานกรรมการ 

                (นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                       กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานุการ 
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6 เงินสงสมทบกองทุนประกันสังคม ประมาณ     81,000.00 บาท    
             5,056,798.00  บาท 
หัก กันไวอีก10% ของงบประมาณรายจายประจำปนั้น 
(ประมาณการรายจายปงบประมาณ 2562 จำนวน 69,900,000.-บาท)        
6,990,000.00  บาท 
สรุป  เงินสะสมสามารถใชได ณ  1  ตุลาคม  2562 10,606,134.41 บาท 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติจายขาดเงิน
สะสม โครงการกอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.รางวี และบอพัก ค.ส.ล.สายบาน             
จาเกษม หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จำนวน 1,643,000.- บาท (หนึ่งลานหกแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถวน) ตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอขอบคุณทานจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะ 
ซักถามหรืออภิปลายเพิ่มเติมอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย           
ผมจะขอมติสภาแหงนี้วาสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
โปรดยกมือขึ ้นครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใด                    
ไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ  ไมมี  และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ  ไมมี  และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ      
นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอเชิญทานสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็น ครับ  
         ขอเชิญ คุณวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ 

นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูเกียรติทุกทาน เรื่องเครื่องออกกำลังกาย
ของตลาดใหม ทางกองชางโดยรองจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดลงพ้ืนท่ีวางฐานขาตั้งท่ีทาย
ตลาดใหม เมื ่อเชาทางพอคาแมคาเขาถามผมวาฝาคูเมื่อไหรจะดำเนินการครับ            
ขอฝากดวยครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณคุณวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ  
          ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบางครับ 
          ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภา 

          เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตรายงานในสวนที่ปลัดเทศบาล
รับผิดชอบคะ ขอนำเรียนวาตอนนี้เรื่องของรถขยะ เพราะวารถขยะเสียบอยและ
ใชไดอยูคันเดียว ขณะนี้กองสาธารณสุขไดขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดซ้ือ
แลว ซึ่งทางงานพัสดุไดแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
เรียบรอยแลว มีปลัดฯ รองปลัดฯ และคุณวริศรา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562             
ปลัดฯไดนัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ สวนเรื่องที่ 2 เรื่องโครงการ
จัดซ้ือและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มของชุมชนบานวังไทร และตลาดใหม ตอนนี้ชุมชน  

                

               ตรวจถูกตอง 
 

                        ตรวจถูกตอง                                 ตรวจถูกตอง 
 
 
 

   (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                    (นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
           กรรมการ                               กรรมการ/เลขานุการ                          ประธานกรรมการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

วังไทรติดตั้งเรียบรอยแลว และผานแลวในเรื่องระบบน้ำ ของตลาดใหมยังไมผาน 
เนื่องจากวามีปญหาเรื่องทอน้ำไมออกนะคะ ตอนนี้ใหทางผูรับจางรื้อใหมถึงจะได
ตรวจรับรอบตอไปคะ ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู ในสวนของตลาดใหมอยู คะ                       
ขอเรียนเพื่อทราบและโครงการตอเติมตลาดใหมซึ ่งปลัดเปนประธาน E-bidding 
เม่ือ 2-3 วันท่ีผานมามีผูเสนอราคามาแลว 4 ราย ตรวจเอกสารแลวปรากฏวาผาน 
แค 3 ราย ตอนนี้อยูในขั้นตอนการสอบราคา ใน 3 หางนี้ วาจะไดหางไหน ขอนำ
เรียนเพ่ิมเติมในสวนของท่ีรับผิดชอบอยู ขอบคุณคะ 
          ขอบคุณเลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขออภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
         ขอเชิญ คุณสายัญ ประหารภาพ ครับ 

นายสายัญ  ประหารภาพ 
รองประธานชุมชนเขานอย 

          เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
ผมมี 2 ประเด็นครับ  
          1. ผมอยากจะสอบถามติดตามเรื่องน้ำประปาที่หลุมน้ำหนองเปด ผมเกรง
วาที่หลุมน้ำจะมีเปดมาเลนน้ำ ผมตองการใหทางเทศบาลตรวจสอบคุณภาพน้ำ             
วามีสารหนูหรือไม ถามีเราไมตองใช ถาไมมีเราทำน้ำประปาหมูบานได ตอนนี้ใกล
จะถึงหนาแลงแลว เทศบาลตองไปเอาน้ำที่หลุมน้ำนั้น ถาปรากฎวามีสารหนูเราก็
เลิกใช ผมอยากใหทานนายกฯรีบเรงตรวจคุณภาพน้ำครับ  
          2. เรื่องลอยกระทง ผมกับคณะกรรมการไดจัดงานลอยกระทง วันที่ 10 – 11 
พฤศจิกายน 2562 วันที่ 10 มีกิจกรรมมโนราห ประเพณีพื้นบานและวันที่ 11            
มีการลอยกระทง และมีกิจกรรมตาง ๆ บนเวที เราทำงานกันแบบมีตัวชี ้วัด                     
1.วัดความสงสัยในการทำงาน 2.ความตอความพึงพอใจของคนในชุมชน 3.ความ
ตอเนื่องสืบสานประเพณี  4.เงินสนับสนุนจากชุมชนและเทศบาลครับ เรามีตัวชี้วัดครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณ คุณสายัญ  ประหารภาพ ครับ  
          ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะขอเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
          ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 

นายอัศวิน  จินตวร  
นายกเทศมนตรี 

          เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
ขอบคุณ คุณสายัญ ประหารภาพ ที่เปนตัวแทนชุมชนที่เขารวมรับฟงการประชุม
สภา และเสนอแนะปญหาในชุมชนใหคณะผูบริหารไดรับทราบ ประเด็นแรกที่ทาน
บอกเรื่องคุณภาพน้ำ ซึ่งผมเองไดคุยกับทางชุมชนตอนประชุมประชาคม ผมแสดง
ความกังวลมาตั้งแตตนแลว เรื่องของคุณภาพน้ำ เพราะโดยปกติน้ำที่มาจากการทำ
เหมือนแร มันจะมีสารหนูปนเปอนโดยธรรมชาติอยูแลว จะเขมหรือเจือจางก็อีก  

           

         ตรวจถูกตอง 
 
 
 
    (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)    
       ประธานกรรมการ                  

                       

                     ตรวจถูกตอง                                 ตรวจถูกตอง 
 
 
 
              (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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เรื่องหนึ่ง และทานก็กำชับวาใหเรงนำน้ำไปตรวจคุณภาพ แตทางคณะผูบริหาร
กำลังมองในภาพใหญกอน ในกรณีที่จะทำอะไรก็แลวแต ผมขอเรียนตรงนี้วาเรา
อยากใหมีกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งคณะผูบริหารพรอมที่จะลงไปพูดคุย ขณะนี้มี
ความตั้งใจท่ีจะลงไปคุยกับทางชุมชนท้ัง 3 ชุมชน ชุมชนโคกยาง ชุมชนตลาดใหม 
ชุมชนเขานอย วาแนวทางในการทำงานในเรื ่องของการแกไขปญหาตรงนี ้ใน
ภาพรวมตองเปนแบบไหนอยางไร ประเด็นท่ี 2 เรื่องเทคโนโลยีท่ีจะตองนำเขามา 
ในการพัฒนา ติดตั้งการวางทอ ที่สำคัญคือตัวแหลงน้ำวาเปนแบบไหนอยางไร  
ขณะนี้อยูในการศึกษาคงไดรับคำแนะจากผูท่ีมีความรู โดยเฉพาะทานเปนท่ีปรึกษา 
ของทานนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง ไดสงขอมูลมาใหผม เรื่องของการกักเก็บน้ำ 
แลวอีกสวนหนึ่งจะตองไปคุยกับเจาของแหลงน้ำท่ีหนองเปด คือวาทานมีความยินดี
ที่จะใหหรือไมให ประเด็นที่ 3 เรื่องของพื้นที่ถาเกิดเราไดแหลงน้ำสะอาดพรอม         
ที่เก็บเรียบรอยแลว พื้นที่จะไดตามกำหนดหรือไม ในฐานะที่เปนผูบริหาร คงตอง
คิดครบท้ังวงจร คือภาพรวมท้ังหมด ไมใชวาทำไปแตละเรื่อง ๆ พอถึงสุดทายถึงทาง
ตันทำอะไรไมได นี้คือสวนหนึ่งที่ตองมองกวาง ๆ กอน กอนที่จะลงลึกในรายละเอียด           
ผมอยากจะเรียนใหทางคุณสายัญไดรับทราบวาทางคณะผูบริหารมิไดนิ ่งดูดาย 
พรอมที่จะดำเนินการแกไขปญหา เพราะวาเรายังดูวายังทันในชวงเมษายน กอน          
ที่จะถึงหนาแลง ทางคณะผูบริหารพรอมกับทีมงานตองลงไปตรวจสอบกอนวาสิ่งตางๆ 
เปนไปไดหรือไม ขอเรียนวาตองคุยกับทางชุมชนกอนวาทั้ง 3 ชุมชน มีแนวคิด          
แบบไหนอยางไร อันนี้คือประเด็นที่ 1 สวนประเด็นที่ 2 ที่ทานพูดถึงเรื่องลอย
กระทง ขณะนี้เทศบาลพรอมที่จะสนับสนุนในการจัดการดำเนินการ อยากจะบอก
กับทางชุมชนอื่น ๆ ดวยวา เทศบาลมีงบสนับสนุนบางสวน อยูที่ทานจะรองขอมา
หรือไม ของเขานอย ทางกองการศึกษาไดเสนอผมบางสวนไปแลว เราคุยกันดวย
วาจาสนับสนุนในสวนที่ทำได ประมาณหมื่นกวาบาท ที่จะอนุมัติใหกับชุมชนเขานอย          
ท่ีจะจัดงานลอยกระทง ขอเรียนใหทานทราบเบื้องตนกอน ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ 
          ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะขอเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
          ขอเชิญคุณสายัญ ประหารภาพ ครับ  

นายสายัญ  ประหารภาพ  
รองประธานชุมชนเขานอย 

          เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรต ิผมขอเพ่ิมเติมครับ 
น้ำที่หลุมหนองเปดที่ใหตรวจคุณภาพกอนเพราะวาทางเทศบาลเอาน้ำจากหลุมน้ำ
หนองเปดไปแจกจายใหประชาชน ผมคิดวากอนที่จะแจกจายน้ำ ควรตรวจสอบ
คุณภาพน้ำที่หลุมหนองเปดกอนวาน้ำมีสารหนปูนเปอนหรือไม ถาหากวามีสารหนู
ปนเปอนเราก็ไมตองเอาน้ำนั้นไปแจกจายใหชุมชนในพ้ืนท่ีครับ สำหรับการรวมกลุม
ของชุมชน ผมคิดวาไมยากครับ เนื่องจากเราประชุมกันได 

                 

            ตรวจถูกตอง 
 
 
 
    (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)    
       ประธานกรรมการ                  

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

         ขอบคุณ คุณสายัญ  ประหารภาพ ครับ 
ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
         ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ปลัดฯ ขอรายงานความกาวหนาเรื่องฝาคู
ระบายน้ำ ตอนนี้เรากำหนดไวในแผนพัฒนาเทศบาลเรียบรอยแลว และทานนายก 
ไดประกาศใชแผนแลว อยูในขั้นตอนของการโอนเงินงบประมาณจะมอบไปยัง          
กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการคะ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณเลขานุการสภาครับ 
          ไมทราบวามีสมาชิกทานใดขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
          ขอเชิญ ทานรองพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ 

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
ในสวนของกองสาธารณสุขในหวงสัปดาหที่ผานมา มีการรองเรียนความเดือดรอน
ไมวาจะเปนโรงงานพลาสติก หางหุนสวนบุญเจริญการยาง และกลิ่นเหม็นจากหลุม
ขยะตลาดรอนพิบูลย ผมจะพูดเปนประเด็นๆ ในสวนของโรงงานพลาสติกจากการท่ี
มีการสงในไลนกลุม จะเห็นวาคูระบายน้ำของโรงงาน จะมีเศษพลาสติกเยอะ ผมได
ไปติดตามดูแลว สมัยท่ีคุณสยามยัง รก.ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ไดทำบันทึก
ใหทางโรงงานทำตระแกรงดักพลาสติก หลังจากคุณสยามยายไป ไมไดลงไปดู               
เมื่อตอนเชาไดเขาไปกำชับกองสาธารณสุขฯ ไดขอมูลจากคุณภัทรพรซึ่งเปนผูเก็บ
บันทึกนั้น กำลังใหตรวจดูหลักฐานวายังมีอยูหรือไมจะไดติดตามเรื่อง ในการติดตาม
แกไขเกี ่ยวกับขยะจากโรงงานพลาสติกในบานทุ งโหมะ ประเด็นที ่ 1 ทาง                 
กองสาธารณสุขฯจะดำเนินการแกไขครับ ประเด็นท่ี 2 โรงยางบุญเจริญรับซ้ือข่ียาง  
ยางแผนที่ชุมชนโคกยาง ในสวนที่ทานนายกฯไดมอบทานรองปลัดพรเทพลงไป
ตรวจทุกวัน คือทางผู บริหารไมไดนิ ่งนอนใจ  ไดมองเห็นความเดือดรอนของ
ชาวบานที่รองเรียนมาตลอด จึงมอบใหรองปลัดพรเทพ ไปเช็คดูวาแตละวันมียาง
ตกคางหรือไม ซึ่งทานนายกฯกำชับวาใหมีหลงเหลืออยูผูรับซื้อตองขนยายไปใหหมด 
ประเด็นที่ 3 กลิ่นเหม็นจากหลุมขยะซึ่งมีการลงในไลนชุมชน สาเหตุเกิดมาจากเรา
ขนยายขยะท่ีลน เพ่ือพาลงหลุมขยะโดยใชรถแม็คโฮไปขนยาย ทำใหกลิ่นโชยตลอด  
บริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบแมกระทั่งหนาบานผมก็ถึง มีกลิ่นอยู 2 – 3 วัน 
หลังจากนั้นกลิ ่นจะหายครับ ทางกองสาธารณสุขฯพยายามแกไขปญหาชาวบาน           
ท่ีไดรับความเดือนรอน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

            ตรวจถูกตอง 
 
 
 
     (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)    
       ประธานกรรมการ                  

          ขอบคุณทานรองพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ 
          ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดแสดงความคิดเห็นสำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบ 
                  

                         ตรวจถูกตอง                            ตรวจถูกตอง                                            
 
 
 
                (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                            กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ   
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ทุกวาระแลว หลังประชุมเสร็จผมขอเชิญชวนไปรวมงานขาวดำ ของพอตาของทาน
สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ผมขอขอบคุณทานนายก ทานรองนายกฯ ทานเลขานุการ 

 
 

นายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชนที่รับฟงเสียง
ตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 

 
ปดประชุมเวลา  11.30 น. 
 

 

       
             (ลงชื่อ).............อัญชลี  สมาทิน..........ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม 
                          (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 
        
             (ลงชื่อ)........จารีวฒัน  กุลเจริญ...........ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                        (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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