
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕63 

ประชุมวันท่ี  14  สิงหาคม พ.ศ. 2563 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 นายเอกชัย     ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย     ศรีพิทักษ  
4 นายชัยวัฒน    พิบูลย สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน    พิบูลย  
5 นายสุนทร      ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร      ขวัญชัยรัตน  
6 นายชาญชัย   จันทรแกว สมาชิกสภาเทศบาล ชาญชัย   จันทรแกว  
7 นางเกษร       คงชาญกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เกษร       คงชาญกิจ  
8 นางอรภักดิ์    เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล อรภักดิ์    เจนวิชชุเมธ  
9 นายวัชระ      ภูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล วัชระ      ภูประเสริฐ  

10 นายสุทธิรักษ  ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล สุทธิรักษ  ม่ันคง  
11 นางจารีวัฒน   กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน   กุลเจริญ  

 

 
ผูไมมาประชุม 

ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายวุฒิภัทร   ล.ไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล วุฒิภัทร   ล.ไพบูลย  
2 นายสาโรช     แซลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช     แซลิ่ม  

 

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 นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน  
6 นางสาวจิตตรีวรรณ  นาคันท หัวหนาฝายอำนวยการ จิตตรีวรรณ  นาคันท  
7 นางธิดารัตน  ชูแกว หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ ธิดารัตน  ชูแกว  
 
 
 
 

                ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                   

           ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง 
 

     นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
            กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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8 นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไป อัญชลี  อิสสภาพ  
9 นายธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล นิติกร ธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล  

10 นายสิทธิชัย  เตงภู ผูชวยชางศิลป สิทธิชัย  เตงภู  
11 นางอัญชลี  สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี  สมาทิน  
12 นางสาววันณา  มูสิกะ คนงาน วันณา  มูสิกะ  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที ่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับ
วันที่   14   สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล  ขณะนี้
สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ 
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
ขออนุญาตอานประกาศฯ 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจำป  พ.ศ. ๒๕63 

........................................... 
       ตามที่สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕63  โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒5 กุมภาพันธ ๒๕63 และประกาศเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย  เรื ่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. ๒๕63 และวันเริ่ม
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕64  ลงวันท่ี ๒6 กุมภาพันธ ๒๕63 นั้น 

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น           
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศ
เรียกประชุมสภา   เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำป 
พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2563 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63    

                                     นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
   (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 

             ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
                ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                   

                  ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง 
 

           นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                   กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
                 

       เรียนทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ              
ทั้ง 2 ทาน ทานเลขานายกฯ รวมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจาง และผูรับฟงเสียง
ตามสายทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวัน 14  สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น.               
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั ้งหมด             
4 วาระ สำหรับวันนี ้มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
      สำหรับวันนี้ไมมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 

 

เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2
ประจำป พ.ศ. 2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563    
      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                   

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผู เขารวมประชุม ทุกทาน ระเบียบวาระที ่ 2 เรื ่อง การรับรองรายงาน           
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 
15 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 43 หนา ประกอบดวย 
11 วาระ หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน ผูไมมาประชุม 1 ทาน 
ผูเขารวมประชุม จำนวน 9 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม
จากหนาที่ 1 อีกจำนวน 9 ทาน และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระ           
การประชุมจนถึง หนาที่ 3  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุม
ทราบ มีจำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 มีพนักงานยายมาปฏิบัติราชการ จำนวน 5 ทาน            
เรื่องท่ี 2 ขอเชิญประชุมประชาคมโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในหนาแลง 
และระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ              
สมัยที่ 2 ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จนถึง
หนาที่ 7 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ      
สมัยที ่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ประชุมว ันที ่ 29 พฤษภาคม 2563              
ระเบียบวาระที ่ 3 ญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (สำนักปลัดเทศบาล) 
จนถึง หนาที่ 9  มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออก
เสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป          
ตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประเภทโครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (กองการศึกษา) จนถึงหนาที่ 12 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 

                  ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง 
 

           นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                   กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                   

                           -4- 
 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวด                
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร (กองการศึกษา) จนถึงหนาที่ 14 มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบ
วาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (สำนักปลัดเทศบาล) จนถึง หนาท่ี 16 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง และ
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท 
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาดรอนพิบูลย – หัวสะพาน
บานรอนนา (กองชาง) จนถึง หนาท่ี 19 มติท่ีประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ 
ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) จนถึงหนาที่ 21                
มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และประเภท ครุภัณฑโรงงาน (งานปองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย สำนกัปลัดเทศบาล) จนถึง หนาท่ี 25 มติท่ีประชุมเห็นชอบ 10 ทาน 
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่องขอ
ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 10.1 เรื ่องการจัดการ          
สิ่งปฏิกูล 10.2 เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป 10.3 เรื ่องการติดตั้งบอดักไขมัน 
บำบัดน้ำเสีย 10.4 เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ วาระที่หนึ่ง วาระที่สอง             
และวาระที ่สาม ตอไปเสนอญัตติ ขอ 10.1 เรื ่องญัตติขอความเห็นชอบราง              
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล จนถึง หนาที่ 28  
มติที่ประชุมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื ่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ......วาระแรก  (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ 
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ตอไปขอ 10.2 เรื ่องญัตติขอความเห็นชอบราง             
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป จนถึงหนาท่ี 30 
มติที่ประชุมรับหลักการแหงการรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื ่อง              
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.....วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน                
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ตอไปขอ 10.3 เรื ่องญัตติขอความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัด
น้ำเสีย จนถึง หนาที่ 32 มติที่ประชุมรับหลักการในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....วาระที่หนึ่ง 
(ข้ันรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
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ตอไปขอ 10.4 เรื ่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล           
รอนพิบูลย เรื ่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.....จนถึง หนาที่ 34 มติท่ี
ประชุมรบัหลกัการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ....วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน  
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ตอไปจะพิจารณาในวาระท่ีสอง              
ขั้นแปรญัตติ ขอที่ 10.1 เรื ่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล   
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล จนถึง หนาที่ 35 มติที่ประชุมเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.....          
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออก
เสียง 1 เสียง ขอที่ 10.2 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื ่องการจัดการมูลฝอยทั ่วไป มติที ่ประชุมเห็นชอบราง             
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื ่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.....            
ในวาระท่ีสอง  ขั ้นแปรญัตติ เห็นชอบ 10 ทาน ไม เห ็นชอบ ไม ม ี และ                
งดออกเสียง 1 เสียง ขอที่ 10.3 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย จนถึง หนาท่ี 36 
มติที่ประชุมเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้ง
บอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ....ในวาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ เห็นชอบ 10 ทาน ไม
เห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง ขอท่ี 10.4 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื ่องกิจการที่ เปนอันตรายตอ
สุขภาพ มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง           
1 เสียง จะพิจารณาในวาระท่ีสาม ขั้นลงมติ ขอที่ 10.1 ญัตติเรื่องขอความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล 
มติท่ีประชุมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.......จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ  ไมมี และงดออกเสียง 
1 เสียงขอที ่ 10.2 ญัตติเรื ่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล             
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป จนถึง หนาท่ี 37 มติท่ีประชุม
เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบล รอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป พ.ศ.....จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ขอท่ี 10.3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื ่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย มติที่ประชุมเห็นชอบใหตราเปน             
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 
พ.ศ......จำนวน 10 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ขอที ่ 10.4              
ญัตติเร ื ่องขอความเห ็นชอบร างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลร อนพิบ ูลย                      
เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ            
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มต ิท ี ่ประช ุมเห ็นชอบใหตราเป นเทศบ ัญญัต ิ เทศบาลตำบลร อนพิบ ูลย                
เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ....จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี 
และงดออกเสียง  1 เสียง ระเบียบวาระที ่ 11 เรื ่องการติดตามผลการประชุม                      
ครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน  ๆจนถึง หนาท่ี 43 ปดประชุมเวลา 11.46 น. 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอ            
แกไขในสวนที่ไมถูกตองบาง ครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขใน
สวนท่ีไมถูกตอง  ผมถือวาสภาแหงนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล            

 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ครับ 
มติท่ีประชุม                        
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 
พ.ศ. 2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       ขอเชิญคณะผูบรหิารเสนอญัตติครับ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ตรวจถูกตอง 
 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                   

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหาร
ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจำปตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานได
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ         
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
          ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี ้
 1.1.1  เงินฝากธนาคาร จำนวน     64,665,131.29 บาท 

1.1.2  เงินสะสม จำนวน     65,637,489.29 บาท 
1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม  

                                         จำนวน     11,642,979.81 บาท 
1.1.4  รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได             

เบิกจาย 0 โครงการ รวม 0.00 บาท  
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 13 

โครงการ รวม 13,746,959.13 บาท 
    1.2  เงินกูคงคาง                 จำนวน     27,040,019.11 บาท           
 
 
 
                 ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง 
 

 

           นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                   กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
 
                

                         
                             -7- 
 
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 31  
กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
  (1)  รายรับจริง  จำนวน  57,750,617.92  บาท ประกอบดวย 
              หมวดภาษีอากร            จำนวน      345,215.52   บาท 
             หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  
                                             จำนวน    1,264,054.36  บาท 
     หมวดรายไดจากทรัพยสิน จำนวน    1,213,838.90 บาท 
     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพานิชย    
                                              จำนวน                  0.00 บาท 
     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด      จำนวน       141,915.00 บาท 
     หมวดรายไดจากทุน        จำนวน         14,150.00 บาท 
              หมวดภาษีจัดสรร           จำนวน 26,051,489.14  บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จำนวน 27,727,955.00  บาท    
   (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลท่ีใหโดยระบุวัตถุประสงค  
                                              จำนวน     416,594.00  บาท  
   (3)  รายจายจริง จำนวน  39,912,828.42 บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง                          จำนวน  12,568,481.80 บาท
 งบบุคลากร                จำนวน  15,627,469.53 บาท
 งบดำเนินงาน                จำนวน    7,652,537.09 บาท
 งบลงทุน                จำนวน       640,500.00 บาท
 งบรายจายอ่ืน                จำนวน                  0.00 บาท
 งบเงินอุดหนุน                   จำนวน  3,423,840.00   บาท 
     (4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
                                              จำนวน      404,027.00  บาท    
     (5)  รายจายท่ีจายจากเงินสะสม   จำนวน   2,075,370.00  บาท 
     (6)  รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 
                                          จำนวน              0.00          บาท    
     (7)  รายจายท่ีจายจากเงินกู    จำนวน              0.00          บาท 
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ใหทานดูเอกสารประกอบเลมสีฟา หนาที ่ 5 ในแตละหมวด แผนงาน
บริหารงานทั ่วไป หนาที่ 22 – 30 รายจายที่เยอะที่สุด คือ งบบุคลากร              
งบเงินเดือน ตั้งไว 9,790,720.- บาท งบดำเนินงาน ตั้งไว 4,670780.-บาท 
หมวดคาใชสอย ตั ้งไว 2,844,780.- บาท รายจายท้ังหมดของแผนงาน
บริหารงานทั่วไป ตอไปแผนรักษาความสงบ หนาที่ 35 – 42 งบบุคลากร            
ตั้งไว 1,437,600.- บาท หมวดคาวัสดุ ตั้งไว 320,000.- บาท หนาที่ 31 
กองคลัง ซ่ึงใชนอยมาก ตั้งไว 2,968,000.- บาท ไมคอยมีโครงการสวนใหญ
จะหนักไปทางคาตอบแทน และคาใชสอย อีกสวนหนึ่งแผนงานการศึกษา 
หนาท่ี 42 – 54 งบบุคลากร ตั้งไว 1,682,400.- บาท งบดำเนินงาน ตั้งไว 
3,197,460.-บาท ใหทานดูหนาที่ 50 งบเงินอุดหนุน ตั้งไว 5,000,000.- บาท 
ที่จะตองจายใหกับทางโรงเรียน สพฐ. ทั้ง 5 โรง เงินตรงนี้เราไมสามารถใชจายได 
เปนเงินที่เขาผานมาให ทำใหคาตัวเลขสูงขึ้น ตอไปสาธารณสุขฯ หนาที่ 54 – 62 
งบบุคลากร ตั้งไว 1,813,300.-บาท งบดำเนินงาน ตั้งไว 350,000.- บาท 
ตอไปหนาที่ 68 – 72 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เราจะหนักไปในเรื ่อง
ของคาจาง คือ งบบุคลากรที่เราจางเหมา ตั้งไว 2,013,160.-บาท ในแผนงานเคหะ
ชุมชน หนาท่ี 62 – 68 เราใชงบลงทุนเยอะเหมือนกัน ประมาณ 2 ลานกวาบาทครับ 
ในสวนของโรงเรียนดรุณศึกษา โครงการทำสะพานและขยายผิวจราจร          
งบลงทุนมี จำนวน 2 โครงการ ในเทศบัญญัตินี้ ตอไปแผนงานของศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่ 75 – 78 ไมไดใชจายมากนัก แผนงานการพาณิชย หนาท่ี 
80 – 88 เราตั้งไว 1 ลานกวาบาท ในเรื่องของสถานธนานุบาล ซึ่งคาดวาจะสราง
สถานธนานุบาลในปหนา จะมีรายละเอียดของอุปกรณ ในสำนักงาน 1 ลานกวาบาท 
เพื่อรองรับในการสรางของสถานธนานุบาล ตอไปหนาที่ 88 แผนงานงบกลาง             
ตั้งไว 20,854,300.- บาท มาดูกันครับวายอดเงินมาจากไหน เราจายหนี้ที่เรากู
จำนวน 4,129,450.- บาท ประเภทเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จำนวน 11,650,000.- บาท 
และประเภทเบี้ยยังชีพผูพิการ จำนวน 2,323,200.- บาท เปนเงินที่รัฐบาล
จัดสรรมาใหเราแลวก็จายใหกับผู สูงอายุ และผู พิการ เบี ้ยยังชีพรวมกับ
คาอาหารกลางวัน ประมาณ 20 ลานบาท แลวครับ ทำไมรัฐบาลตองจัดสรร
มาใหเรา เพราะวาทองถิ่นเรียกรองกันมากในเรื่องของ 35% เรื่องของการ
กระจายอำนาจ ตอนนี้ตัวเลขอยูท่ี 28% มองวาตัวเลขสูง แตเราไมสามารถไป
ใชจายได คือ เปนเงินที ่ร ัฐบาลระบุวัตถุประสงคในการจายแทนรัฐบาล             
คณะผูบริหารคิดวาคงมีประโยชนตอบานเมือง เลยทำเทศบัญญัตินี้ออกมา 
เพิ่มจาก 69 ลานบาท ของปที่แลว มาเปน 71 ลานบาท เปนประมาณการ
ของปนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหทางสภาพิจารณาตอไป ขอบคุณครับ  

               ตรวจถูกตอง 
 

 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                   

                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                          กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ                       
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ตรวจสอบ และพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) ไหมครับ และกอนท่ี
จะพิจารณาวาจะรับหลักการรางเทศบัญญัติฯ หรือไมนั้น 
       ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน วาระแรกคือข้ันรับหลักการขออนุญาตชี้แจง
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
       ขอ 47 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ ่ง ใหที ่ประชุมสภา
ทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหง
รางขอบัญญัติหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมให
ลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  
      เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะ
ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                   

       ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ครับ 
       ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะตรวจสอบและพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) 
เพ่ิมเติมบางครับ ในสวนของผม ผมนั่งดูตัวเลขของกองคลัง อยากทราบถึงมูลเหตุ
ถึงการเปลี่ยนแปลง รบกวนถามเลยนะครับ ประมาณ 7 – 8 ขอ ดานรายรับ 
ประเด็นแรก คือ หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และคาใบอนุญาต ประมาณการ         
ป   2563 จำนวน 839,500.- บาท ประมาณการ ป   2564 เพ ิ ่มข ึ ้นมา                     
จำนวน 1,481,500.- บาท ไมทราบมาจากไหน จดไวกอนก็ไดครับ ในแตละ
ขอไวเปนขอมูลในการตอบ  
2.หมวดรายไดจากทรัพยสิน รายรับจริงป 2562 คือ 1,612,453.38.- บาท 
ประมาณการป 2563 1,350,000.- บาท พอ ป 2564 ก็เทากับป 2563           
ก็ไมสงสัยครับ  
3.หมวดรายได เบ ็ดเตล ็ด รายร ับจร ิงป  2562 คือ 545,582.50.-บาท                  
ประมาณการป 2563 ลดลง 320,500.-บาท รายรบัมีคำถาม 3 ประเด็น ครับ 
ดานรายจาย งบบุคลากร จากป 2562 คือ 18,262,607.92.- บาท พอมาป 
2563 เพิ่มขึ้นเปน 21,140,819.-บาท อาจจะเพิ่มขึ้นดวยบุคลากรที่เพิ่มข้ึน 
ถาตามนั ้นก็ไมติดใจอะไรครับ ประเด็นที ่ติดใจ คือ งบดำเนินงาน ป 2562              
เรามี จำนวน 9,946,555.64.- บาท ป 2563 เพ่ิมข้ึน จำนวน 17,967,720.- บาท 
ป 2564 ก็ปกติ ครับ อีกตัวหนึ ่งที ่อยากใหทำขอมูลใหกับสมาชิกสภาครับ                  
รายการที ่กันเง ินไวไมไดก อหนี ้ผ ูกพัน จำนวน 13 โครงการ อยากทราบวามี                
โครงการอะไรบาง ทางสมาชิกสภาไดวิเคราะหขอมูลถูกวา ถาดูงบประมาณป 2564  
 
                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
 
 

                                 -12- 
 
มีเงินลงทุนแค 2 ลานเทานนั้นเองครับ เรื่องที่ชวยเหลือชาวบาน คือ ทำถนนหนา
โรงเรียนดรุณศึกษา จำนวน 2 โครงการ 2 ลานกวา ๆ แตเรายังมีอีก 13 ลาน    
ของโครงการทั้งหมด 13 โครงการที่ผานสภาไปแลว จะอยูในหัวขอที่ 1.1.5 สถานะ
ทางการคลัง ปหนามีโครงการอะไรบาง ปนี้มีแค 2 โครงการ ในเทศบัญญัติมีแค            
2 ลาน ที่เราจะตองใชจริงในปหนาคือ 15 ลาน เปนเงินที่นาจะพัฒนาเทศบาลฯ               
ไดเยอะ ถาทำไดทุกโครงการท่ีตั้งงบไว ไมทราบวาใครมีอะไรเพ่ิมเติมบางครับ  
      ขอเชิญ คุณชาญชัย  จันทรแกวครับ     

นายชาญชัย  จันทรแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขออนุญาตใหทานประธานสภาฯ สั่งพัก 15 นาที 
เพ่ือจะไดมาดูขอมูลตัวเลขกันครับ ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ผมขอฝากกองคลังดูส ักนิดนะคร ับ ผมอยากทราบรายละเอียด ขอพัก               
การประชุม 15 นาที ครับ  
     (พัก 15 นาที) 
      ขอเชิญเลขานุการฯ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตตอบขอซักถามท่ีทานประธานสภาฯ               
ไดสอบถามเรื่องรายรับ 
     1. คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ของป 2563 เทียบเคียงจาก
งบประมาณของป 2563 จึงตั้งเพ่ิมในงบประมาณ ป 2564 
     2. รายไดจากทรัพยสิน มีการรื้อถอนอาคาร เพื่อสรางสถานธนานุบาล ทำให
ประมาณการป 2563 ลดลง 
     3. รายไดเบ็ดเตล็ด ป พ.ศ. 2563  ลดลงจากป พ.ศ. 2562  เนื ่องจาก                          
ป พ.ศ. 2562 ไดรับเงินประกันสัญญาแสนกวาบาท ทำใหรายไดมากขึ้น แตป                
พ.ศ. 2563 และ ป พ.ศ. 2564 เทากัน ตามที่ทานประธานสภาฯ ไดอภิปราย 
ประเด็น ขอ 1.1.5 รายการที่กันเงินเงินไว 13 โครงการ หมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ และใบอนุญาต ขอใหทุกทานไปดูหนาท่ี 17  เปนตนไป หมวดคาธรรมเนียม
เก็บและขนมูลฝอยสูงขึ ้น เพราะวาเจาหนาที ่เก็บไดมากขึ ้น คาธรรมเนียม                
คาแผงลอย จำนวน 550,000.- บาท ชวงนี้ที่ตลาดแมคาเยอะ เก็บคาแผงไดเยอะ 
จำเปนตองตั้งรับสูงข้ึน เรื่องโครงการคางจายมีท้ังหมด 13 โครงการ ดังนี ้
     1. จัดซ้ือรถยนตดับเพลิงชนิด 10 ลอ ความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร พรอม               
         ถังน้ำ ถังโฟม และอุปกรณประจำรถ จำนวน 1 คัน เปนเงิน 8,000,000.-บาท  
     2. โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต เปนเงิน 40,800.- บาท (กันเงินไว ป 2562) 
     3. โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต เปนเงิน 40,800.- บาท (กันเงินไว ป 2562) 
     4. โครงการรถบรรทุกขยะ 6 ลอ แบบอัดทาย เปนเงิน 2,100,000.- บาท 
     5. โครงการกอสรางบุกเบิกถนนสายบานนายเวียง - บานหนองบอน ม.7 และ ม.10 

 
                ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                   

        (กันเงินไว ป 2561) เปนเงิน 1,427,000.-บาท                 
                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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6. โครงการตอเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) ม.7  
    (กันเงินไว ป 2561) เปนเงิน 813,900.-บาท 
7. โครงการซอมแซม/ปรับปรุงหลังคาและรั่วอาคารสำนักงานดับเพลิงเทศบาล     
    ตำบลรอนพิบูลย อยูระหวางดำเนินการ เปนเงิน 49,000.-บาท 
มีทั้งหมด 13 โครงการ เงินเหลือจายเลยคางอยูในระบบ มี 7 โครงการเทานั้น               
ท่ีกำลังดำเนินการอยู 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานกุารสภา ฯ ครับ 
      ไมทราบวามีทานสมาชิกทานใดจะตรวจสอบและพิจารณารางเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) 
เพิ่มเติมบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปรายอีก ผมขอมติตอสภาแหงนี้ 
สมาชิกสภาทานใดเห ็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกม ือเห ็นชอบ 9 ท าน สมาช ิกสภาท านใดไม  เห ็นชอบร างเทศบ ัญญ ั ติ                  
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ)                             
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบรับหลักการในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) เห็นชอบ จำนวน 9 ทาน 
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
      เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) แลว และกอนท่ีจะมี                 
การดำเนินการในลำดับตอไป คือ  
1. การเลือกจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ และเมื ่อไดจำนวนคณะกรรมการ            
แปรญัตติฯ แลว  ใหสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาตามจำนวนคนท่ีไดกำหนดไว 
2. กำหนด 
    2.1 ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวนก่ีวัน ตั้งแตวันท่ีเทาไหร ถึงวันท่ีเทาไหร 
เวลาใด สถานท่ีใด  
    2.2 ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไวจำนวน          
ก่ีวัน คือ วันท่ีเทาไหร เวลาใด สถานท่ีใด 
   2.3 นัดประชุมในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันท่ีเทาไหร เวลาใด สถานท่ี 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 

 
       ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี ้แจงระเบียบที ่เกี ่ยวของ ใหสภาแหงนี ้ได
รับทราบกอน ขอเชิญครับ  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

                 

                ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                   

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
 
                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 



 

 

 

               

                   

                          -14-  
 
       1. การเลือกจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ และเมื ่อได จำนวน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ แลว ใหสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาตาม
จำนวนคนท่ีไดกำหนดไว 
      ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ ่น มีจำนวน           
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน                      

      (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลท่ี
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
      ขอ 105 สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลท่ีไมได
เปนสมาชิกสภาทองถิ ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความ
จำเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี ้
      (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
      ขอ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตอง
มีผูรับรอง 
      การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน 
และใหนำวธิีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม (การเลือกรองประธาน) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอจำนวน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอวาควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติในการทำหนาท่ีแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ทาน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรอง
ถูกตอง) มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม หากไมมีสมาชิก
สภาทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวาทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเห็นชอบ
กับขอเสนอของคุณสุนทร ขวัญชัยรัตนว าคณะกรรมการแปรญัตติในการ                 
ทำหนาท่ีแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ทาน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติ รางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ทาน 

 
 
 
 
 
                 ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                 

       ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหนาท่ีเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามจำนวนคนท่ีไดกำหนดไว ขอเสนอทานท่ี 1 ครับ 
      ขอเชิญ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครบั 
 
                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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นายชัยวัฒน  พิบูลย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผู  เข าร วมประชุม ทุกทาน ขอเสนอ คุณนันทา เทิดร ัตนพงศ ครับ                    
เปนกรรมการแปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบัญญัติ  
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทานท่ี 1 ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง) 
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 1 
อีกหรือไม หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนอีก สรุปวาท่ีประชุมสภาฯ 
แหงนี้ มีมติเห็นชอบให คุณนันทา เทิดรตันพงศ เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานท่ี 1 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให คุณนันทา เทิดรัตนพงศ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทานท่ี 1 

       ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทำหนาท่ีคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ทานท่ี 2 ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครบั 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอ คุณชาญชัย  จันทรแกว เปนกรรมการ               
แปรญัตติในการทำหนาท่ีแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ทานท่ี 2 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)  
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนเปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 2 
อีกหรือไม หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนอีก สรุปวาท่ีประชุมสภาฯ 
แหงนี้ มีมติเห็นชอบให คุณชาญชัย  จันทรแกว เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานท่ี 2 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให คุณชาญชัย  จันทรแกว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทานท่ี 2 

       ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทำหนาท่ีคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ทานท่ี 3 ขอเชิญครับ  
      ขอเชิญ คุณสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครบั 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรยีนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอ นายสุทธิรักษ  ม่ันคง เปนกรรมการแปรญัตติใน
การทำหนาท่ีแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ทานท่ี 3 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง) 
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนเปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 3 
อีกหรือไม หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนอีก สรุปวาท่ีประชุมสภาฯ 
แหงนี้ มีมติเห็นชอบให คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานท่ี 3 

มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
                 ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                 

เห็นชอบให นายสุทธิรักษ  มั่นคง เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทานท่ี 3 
      สรุปวาสภาฯ แหงนี ้ ไดเสนอชื ่อคณะกรรมการแปรญัตติร างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบจำนวน 3 ทาน              
ตามท่ีสมาชิกสภาไดเสนอมาและใหความเห็นชอบ 
                       ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
                  

มีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ทาน ดังนี ้
1. คุณนันทา  เทิดรัตนพงศ เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานท่ี 1 
2. คุณชาญชัย  จันทรแกว เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานท่ี 2 
3. นายสุทธิรักษ  ม่ันคง เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานท่ี 3 
      ตอไป 2. การกำหนด 
                  2.1 ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวนกี่วัน ตั้งแตวันที่เทาไหร 
ถึงวันท่ีเทาไหร ตั้งแตเวลาใด จนถึงเวลาใด สถานท่ีใด 
                  2.2 ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ไดรับไวจำนวนก่ีวัน คือ วันท่ีเทาไหร เวลาใด สภานท่ีใด 
                   2.3 นัดประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่เทาไหร เวลาใด 
สถานท่ี ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
      ขอเชิญ เลขานุการฯ ไดชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
      ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ
แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
      ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได 
เมื ่อที ่ประชุมสภาทองถิ ่นอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
      ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และใน
การพิจารณาวาระที่สองใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 
     ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปดวย คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถ่ิน
จะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติให
เสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ
จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตต ิ
      ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง   

ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและ            

                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
           
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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บันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา 
ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี ่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติดวย และให
ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ ่นไมนอยกวายี่สิบสี่
ช ั ่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เว นแตกรณีตองพิจารณาเปนการด วน               
ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น     
     ขอขอบคุณ เลขานุการฯ ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอระยะเวลาเสนอคำ                   
แปรญัตติ จำนวนกี่วัน ตั้งแตวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร ตั้งแตเวลาใด จนถึงเวลาใด 
สถานท่ีใด ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญ คุณอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผู  เข าร วมประช ุม ทุกทาน ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ                  
จำนวน 3 วัน ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ,วันท่ี  
17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. , วันที ่ 18 สิงหาคม 2563            
เวลา08.30 – 16.30 น.  , วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00น. 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรองถูกตอง) 
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไมครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใด
เสนอเปนอยางอื ่น สร ุปว าท านสมาช ิกสภาทุกทานเห ็นชอบกับขอเสนอ                        
คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ คือ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  จำนวน 3 วัน 
ตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ,วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 
เวลา 08.30 – 16.30 น. , วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 เวลา08.30 – 16.30 น. , วันท่ี 
19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน คือ                
ตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ,วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 
เวลา 08.30 – 16.30 น. , วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. , วันท่ี 
19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพบูิลย     
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอระยะเวลาประชุมเพื ่อพิจารณาคำแปรญัตติ          
ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว จำนวนก่ีวัน คือวันท่ีเทาไหร เวลาใด สถานท่ีใด 
สถานท่ี ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
     ขอเชิญ คุณชาญชัย  จันทรแกว ครับ 

นายชาญชัย  จันทรแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                 ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอกำหนดระยะเวลาประชุมเพื่อพิจารณาคำ
แปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว  จำนวน 1 วัน คือวันท่ี 20 สิงหาคม 
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
                  

 

มติท่ีประชุม 
 

     ขอขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแกว ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง) 
     มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไมครับ หากไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน สรุปวาทานสมาชิกสภาทุกทานเห็นชอบกับขอเสนอ                                     
คุณชาญชัย  จันทรแกว คือ กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ ที่คณะกรรม     
การแปรญัตติไดรับไว จำนวน 1 วัน คือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย    
มีมต ิ เห ็นชอบใหกำหนดระยะเวลาประช ุมเพ ื ่อพ ิจารณาคำแปรญัตติ                           
ที่คณะกรรมการแปรญัตติ ไดรับไว จำนวน 1 วัน คือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย            
      ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอกำหนดนัดประชุมในวาระท่ีสอง และ               
วาระท่ีสาม ในวันท่ีเทาไหร เวลาใด สถานท่ี ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

                     ขอเชิญ คุณนันทา  เทิดรัตนพงศ ครับ      
นางนันทา  เทิดรัตนพงศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอนัดประชุมนาวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม  
ในว ันท ี ่  27 ส ิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห องประช ุมสภาเทศบาล                          
ตำบลรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณนันทา  เทิดรัตนพงศ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรองถูกตอง) 
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ 
      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวาทานสมาชิกสภาทุกทาน
เห็นชอบกับขอเสนอ คุณนันทา  เทิดรัตนพงศ คือ นัดประชุมในวาระท่ีสอง และ                 
วาระท่ีสาม ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหนัดประชุมในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม ในวันท่ี 27 สิงหาคม 
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย หลังจาก
ประชุมเสร็จ ขอเชิญกรรมการแปรญัตติเลือกประธาน และเลขานุการ ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ 
        ขอเชิญ ทานสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็น ครับ 
นายชัยวัฒน  พิบูลย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
                 ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน  
       เรื่องที่ 1 ชาวบานไดสะทอนปญหา เรื่องขอใหขยายเขตไฟฟาท่ีบานทายเรือ 
โดยไดแจงผานทานประธานสภาฯ และรองนายกฯจักรพันธุ ซึ่งไดเคยไปถายรูปท่ี              
หนาบานเขาแลว  
      เรื่องที่ 2 ใตสายไฟฟาที่ขางโรงงานโกตุยขณะนี้น้ำขัง อยากใหผูบริหารชวย             
ไปแกไข และดูแลใหดวยครับ 
       เรื่องท่ี 3 พี่รัตนไดฝากมาวาใหแกไขเรื่องไฟฟาที่ผมไดคุยกับรองนายกฯ พงศชัย 
เห็นแจงวา ชวงนี้เจาหนาท่ีลา วันจันทรคงจะไปซอมใหครับ  
                       ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                   
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  
      ขอเชิญ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอขอบคุณ คณะผูบริหาร ที่ไดไปถมถนนสายวังไทร
ตรงหัวสะพาน ตอนนี้ใชงานไดดีแลวครับ ขอขอบคุณแทนพอแมพ่ีนองดวยครับ          
      ขอขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                   
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  
      ขอเชิญ คุณชาญชัย  จันททรแกว ครับ 

นายชาญชัย  จันทรแกว  
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอฝากทานประธานสภาฯ ถึงคณะผูบริหาร ครับ                  
วันนี้มี 4 เรื่อง ครับ  
        เรื่องท่ี 1 เรื่องถังขยะ เนื่องจากในเขตเทศบาลของเรา มีถนนหลายสาย ตอนนี้
ถังขยะชำรุดเยอะมาก ตอนที่ผมลงพื้นที่ถนนสายหลัก 403 หนาบานคุณชะออน 
หนาโรงเรียนวัดพิศาลฯ เขาแจงมาวาของเขาแตกแลว ผมคิดวานาจะใหทางเทศบาลฯ 
จัดงบประมาณชุดใหญไปเลยครับ ในการจัดซ้ือถังขยะ  
      เรื่องท่ี 2  เรื่องไฟฟา ผมขอฝากทานรองนายกฯ จักรพันธุ ขอเพ่ิมโปะไฟฟาสาย
หลังศาลเจาพระ 108 ระหวางทางเขาหลุมขยะกับหนาบานนาบูรณ ตรงนั้นจะมืด
มากครับ คนกวาดขยะของเราแจงมาครับ  
     เรื่องท่ี 3 เรื่องหลุมน้ำทายเรือ ท่ีชาวบานรองเรียนมา เนื่องจากหลุมน้ำทายเรือ
หนาบานปาวัน ตอนนี้เหม็นมาก มีน้ำเสีย เราจะแกไขปญหาอยางไรไดบางครับ 
ฝากถึงคณะผูบริหารดวยครับ 
     เรื่องท่ี 4 โครงการท่ีผานสภาฯ แลว ในครั้งตอไป ผมขอฝากฝายเลขานุการสภาฯ 
ชวยชี้แจงใหทราบวา โครงการไหนทำแลว โครงการไหนยังไมไดทำ ทุกโครงการที่ได 
ผานสภาฯ แลว สมาชิกสภาฯ บางทานอยูนอกพื้นที่ ก็ไมทราบขอมูลวาดำเนินการ          
ไปถึงไหนแลว หรือยังมีโครงการอะไรบางท่ียังคางอยู ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                   
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ  

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
รองนากยกเทศมนตร ี
 
 
 
 
 
                 ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภา ท้ัง 3 ทาน             
ไดอภิปราย ของคุณชัยวัฒน  พิบูลย เรื ่องโครงการขยายเขตไฟฟา ทานนายกฯ             
มีนโยบายจะขยายเขตไฟฟาให 6 สาย  และไดทำหนังสือไปท่ีการไฟฟาแลว ครับ  
ของนานันประมาณ 20 เมตร ขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะ ในสวนของนาโพธิ์  
ซึ่งคุณเอกชัย  ศรีพิทักษ มีประมาณ 2 สาย สายที่เราบุกเบิกใหม ตอนนี้ทำเปน
คอนกรีตแลว 2 สายนี้ยังไมไดทำหนังสือไปท่ีทำการไฟฟาเลยครับ เดี๋ยวเราจะทำ 
                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
  

                           -20- 
ตามหลังไปใหเขาประมาณการ ขอบคุณครับ สวนของคุณชัยวัฒน พิบูลย ถนนใต
สายไฟฟาตลาดเกษตรที่โรงงานโกตุยตรงนั้นที่น้ำทวมขัง ผมจะใหรถ jcb ลงไป
ดำเนินการ เพื่อใหน้ำไหลลงดานขาง ตอนนี้หญาขึ้นสูงน้ำเลยขัง ขอแกไขเบื้องตน
กอนครับ  วันกอนเราลงประมาณการแลวเปนรางวี ประมาณ 1.5 ลานบาท ถาเปน
ของตลาดเกษตรเสนนี้เสนเดียวแลว ปญหาคงจะจบครับ  ของซอยแสวงคารแคร 
ที่จารัตนแจงมา ผมไดแจงชางไฟฟาแลวครับ วันจันทรจะเรงดำเนินการใหครับ              
ในสวนของคุณชาญชัย  จันทรแกว เรื่องถังขยะ เรื่องไฟฟา และเรื่องโปะไฟ เดี๋ยวผม
จะแจงชางไฟฟาใหลงสำรวจนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  
      ขอเชิญ ทานรองนายกฯ พงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ  

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ในสวนที่ทานสมาชิกสภา ไดสะทอนปญหาของ           
กองสาธารณสุขฯ คุณชาญชัย  จันทรแกว ไดสะทอนปญหามา 2 เรื่อง 
     เรื่องที่ 1 ถังขยะ อยางที่ทุกทานไดทราบ ระยะเวลาในการใชไมเกิน 1 ป ก็จะ
ชำรุด ปจจุบันตลอดทั้งเขต ถังขยะชำรุดเยอะมาก กองสาธารณสุขฯ ไดดำเนินการ
จัดซื ้อจางอยู  ของยังมาไมถึงตองรออีกนิด ผมคิดวา จำนวน 100 ใบ ก็คง             
ไมเพียงพอ อาจจะแกปญหาไดบางสวน  
     เรื่องท่ี 2 หลุมน้ำสาธารณะทายเรือ น้ำเนาเสียสงกลิ่นเหม็น สืบเนื่องจากน้ำเสีย
จากหลุมขยะไดซึมผานมาท่ีลองน้ำเดิม น้ำจะซึมมาทางใตดิน ลงหลุมสาธารณะบาน
ทายเรือ ตอนนี้น้ำไมสามารถไหลถายเทไปได เพราะตอนนี้น้ำแหงฝนไมตก ทำให
เกิดการขัง และมีกลิ่นเนาเหม็น เราอาจจะเสนอโครงการบำบัดเพิ่มออกซิเจนลงไป  
ก็สามารถบรรเทาน้ำที ่เสียได ฝากทานสมาชิกสภาไดตั ้งโครงการในสวนของ                   
กองสาธารณสุขฯ และท่ีเก่ียวเนื่องมีอีก 1 เรื่อง ครับ อยากจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สืบเนื่องจากตอนประมาณ เวลา 05.30 น. ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 พนักงาน
จางของกองสาธารณสุขฯ คือ นายปรีชา  คงรอด ไดรับอุบัติเหตุโดนรถจักรยานยนต
ขับมาชน ไดรับบาดเจ็บขอเทาหัก ขาหัก ซี่โครงหัก ไหปลาราหัก วันนี้ไดทราบขาว
วามีเพ่ือนๆ ในกองสาธารณสุขฯ รวบรวมเงินสวนหนึ่งไปชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนเบื้องตนครับ ในการรักษาตอนนี้ทราบขาววา ไดผาตัดเทาที่หักกอน เม่ือ
วานไดรับแจงวาหายใจเริ่มติดขัด มีการเจาะเพื่อชวยหายใจ วันนี้ตอนเชาทานรอง
ปลัดพรเทพ  เพชรอนันต ไดไปดูอาการ และไดนำเงินสวนหนึ่ง ไปมอบใหกับผูท่ี
เฝาไข              ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
     ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
                 ตรวจถูกตอง 
 
          นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ                                 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงความกาวหนาของงาน ประมาณ  2 – 3 เรื่อง  
                     ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 

                 นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                     นางเกษร  คงชาญกิจ 
                         กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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     เรื่องท่ี 1 ถนนสายตลาดรอนพิบูลย - สะพานรอนนา ตอนนี้ไดผูรับจางเรียบรอยแลว 
     เรื่องที่ 2 ฝาคูตลาดใหม ซึ่งสมาชิกสภาฯ ใหความสนใจกันอยางมาก ตอนนี้
แตงตั้งคณะกรรมการราคากลางเรียบรอยแลวคะ สักพักคงไดรายงานขอซ้ือขอจาง 
     เรื่องที่ 3  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เปนหวงพี่นองประชาชนที่มาจับจายใชสอยท่ี
ตลาดใหม ที่มีการลวงกระเปา คณะกรรมการสนับสนุนไดบรรจุกลองวงจรปด               
ในแผนพัฒนาเรียบรอยแลวคะ จะประชุมวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
และคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะประชุมในวันที่ 18 
สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ 
     ขอเชิญ คุณวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ 

นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ครับ ที่ชวยติดตามเรื ่อง              
ฝาคูตลาดใหม ผมประชุม 4 ครั้งแลว เสียงตามสายของตลาดใหมไมไดยินเสียงมา                
3 – 4 เดือนแลว ชาวบานก็ไมทราบขาวสาร เขาก็หาวาตัวแทนชาวบานไมไดทำงาน 
คืออีกเรื ่องหนึ ่ง เปนเรื ่องท่ีสำคัญมาก เมื ่อประชุมสภาคราวที ่แลว เมื ่อวันท่ี               
15 กรกฎาคม 2563 ผมไดแจงวามีรถจักรยานยนตหาย ปรากฏวาหลังจากนั้น              
หายอีก 1 คัน เราจะตองมีการประชาสัมพันธใหมาก ซ่ึงเปนทรัพยสินของพอคาแมคา
ท่ีมาขายของ ขอฝากดวยครบั 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ หากไมมีสมาชิกทานใดแสดงความคิดเห็นสำหรับวันนี้ได
ดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายก ทานรองนายกฯ            
ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงานเทศบาล ทุกทาน และ
ประชาชนท่ีรับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ   
 

ปดประชุมเวลา 11.57 น.  
 

(ลงชื่อ)..............อัญชลี  สมาทิน..........ผูจด/ผูพิมพ 
              (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) 
 



 


	ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

