
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำป พ.ศ. ๒๕63 

ประชุมเม่ือวันท่ี  25  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕63   เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

***************** 
ผูมาประชุม 

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

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

ลำดับ
ท่ี 

         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 นายสายัญ       ประหารภาพ รองประธานชุมชนเขานอย สายัญ      ประหารภาพ  
6 นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน  
7 นางธิดารัตน    ชูแกว หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ธิดารัตน    ชูแกว  
8 นายวีรวัฒน     สุภาวีระวัฒน หัวหนาฝายแบบแผนและการโยธา วีรวัฒน    สุภาวีระวัฒน  
9 นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ อัญชลี      อิสสภาพ  

       ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง 

 

 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                        (นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน)                 (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
   ประธานกรรมการ                                      กรรมการ                            กรรมการ/เลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 

ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
10 นางวริศรา       แตตระกูล เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วริศรา       แตตระกูล  
11  นายสมพร        ภูปาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน สมพร        ภูปาน  
12 นางสาวประกามาส ธัญชลีนาวงศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประกามาส     ธัญชลีนาวงศ  
13 นางสุปรียา       สุมลวรรณ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สุปรียา       สุมลวรรณ  
14 นางอัญชลี        สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี        สมาทิน  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

         เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

            ตรวจถูกตอง     
 
 
     (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
       ประธานกรรมการ                                                                        

         เร ียนทานประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพ  ทานสมาช ิกสภาผู ทรงเกียรติ                
คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ ่งตรงกับวันอังคารท่ี 25  กุมภาพันธ 2563                   
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล  ขณะนี้สมาชิกสภามาครบองคประชุมแลว               
ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ  
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
         ขออนุญาตอานประกาศฯ  

ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

 สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำป พ.ศ. 2563 
************** 

       ตามที่สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล               
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕63  โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 
1 กุมภาพันธ  – 1 มีนาคม 2563 ตามมติท ี ่ ประช ุมสภาเทศบาลตำบล                
รอนพิบูลย สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒7 กุมภาพันธ ๒๕62 และประกาศเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. ๒๕62 และวันเริ่ม
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕63 ลงวันท่ี ๒8 กุมภาพันธ ๒๕62 นั้น 
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ ่มเติมจนถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล              
ตำบลร อนพิบ ูลย   สม ัยสาม ัญ  สม ัยแรก  ประจำป  พ.ศ. ๒๕63 ต ั ้ งแต ว ันท่ี                                    
1 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2563 

                 ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง                                      

 
 

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

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  มกราคม พ.ศ. 2562 

                                            สุรเชษฐ  สุรภักด ี
                                         (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 
                                ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทั้ง 2 ทาน             
ทานเลขานายกฯ รวมถึงขาราชการ ลูกจาง และผูที ่รับฟงเสียงตามสายทุกทาน   
วันนี ้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2563               
ซึ่งตรงกับวันอังคารท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00 น ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 7 วาระ ผมขอเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
 
 

        สำหรับวันนี้มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 3 เรื่อง 
        เรื่องท่ี 1 มีเจาหนาท่ี ท่ีมาปฏิบัติราชการท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
                   ขอเชิญแนะนำตัว ครับ            

นางสาวประกามาส  ธัญชลีนาวงศ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารทุกทาน 
ดิฉัน นางสาวประกามาส  ธัญชลีนาวงศ บรรจุครั้งแรกที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุข คะ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ตรวจถูกตอง     
 
 
 

             (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
         ประธานกรรมการ                                                                        

        กระผมในนามตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ยินดีตอนรับที ่ไดมารวมงานกับ
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  หวังวาคงมีความสุขกับการทำงานครับ 
         เรื่องท่ี 2 ขอประชาสัมพันธสวมผาไทย หิ้วชั้นเขาวัด สืบสานนครแหงอารยธรรม 
ซ่ึงเปนนโยบายของผูวาราชการจังหวัด แจงผานอำเภอมายังทองถ่ิน รวมท้ังหมด 9 ครั้ง 
และครั้งท่ี 3 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนเจาภาพ ตรงกับวันท่ี 31 มีนาคม 2563  
ณ วัดเทพนมเชือด ขอประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ ไดไปทำบุญรวมกัน 
        เรื่องท่ี 3 ขอประชาสัมพันธกิจกรรมเดิน วิ่ง มินิมาราธอน  จัดโดยโรงเรียนรอนพิบูลย 
ในวันท่ี 29 มีนาคม 2563 มีวิ่งประเภท (Fun Run) 5.5 กิโลเมตร (Minimarathon) 
10 กิโลเมตร ฟนรันเริ่มสตารทที่โรงเรียนรอนพิบูลยผานตลาดไปยังวัดรอนนา และ
ไปกลับที ่หอพระแมเศรษฐีวิ ่งมาจนถึงสะพานของ อบต.รอนพิบูลย ที ่เพิ ่งขยาย              
ไปทางขวาขึ ้นเขากริวเจอสี ่แยกเขากริวเลี ้ยวขวาหนาบาน อบต.สิทธิ ์ เลยซอย
คลื่นวิทยุแลวเลี้ยวซายมาออกทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เลี้ยวขวาเขาวัดเทพนมเชือด
กลับตัวท่ีถ้ำพระราหู และออกมาถนนใหญมายังโรงเรียนรอนพิบูลย ตอนนี้ทางผูจัดได 
                        
                         ตรวจถูกตอง                                 ตรวจถูกตอง     
  
 
 

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

ประสานงานกับชุมชนตาง ๆ  ในการมารวมกิจกรรมในครั้งนี้ อยากเชิญชวนทางเทศบาล 
และผูท่ีรับฟงเสียงตามสายมารวมกิจกรรมในวันอาทิตยท่ี 29 มีนาคม 2563 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจำป            
พ.ศ. 2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน  2562 

        ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ดำเนินการครับ 
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม            
สภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำป 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2562  ซึ่งรายงานการประชุมมีทั้งหมด 15 หนา ประกอบดวย 5 วาระ หนาที่ 1 
เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 11 ทาน ผูไมมาประชุม จำนวน 2 ทาน และผูเขารวม
ประชุม จำนวน 10 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1  
อีกจำนวน 5 ทาน และเปนเนื้อหากอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุมจนถึง หนาท่ี 3 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบมีจำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1             
ขอเชิญรวมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม จะจัดในวันท่ี 1 มกราคม 
2563 เวลา 06.00 น. เปนตนไป เรื ่องที ่ 2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ                      
จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ที่วาการอำเภอรอนพิบูลย และระเบียบวาระที่ 2 
เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 3 ประจำป              
พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จนถึง หนาที่ 4 มติที ่ประชุม        
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ.2562 
ประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติรายงานแสดงผล               
การปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงหนาที่ 5 และระเบียบวาระที่ 4           
 เรื ่องญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  จนถึง หนาที่ 9  มติที่ประชุมรับทราบ และระเบียบวาระที่ 5  
เรื ่อง การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ ขอสรุปมี 5 เรื ่อง คะ                 
ซ่ึงทานนายก และรองนายกฯ ไดมีการชี้แจงและหาแนวทางแกไขปญหา 

1. เรื่อง นำ้ทวมทางเขาตลาดเกษตร และทางเขาวัดสุวรรณรังสี  
2. เรื่อง เกิดอุทกภัยที่ทางสมาชิกสภาแนะนำใหสำรวจในพื้นที่ที่มีตนไมลมทับ

บานเรือน 
3. เรื่อง การขุดลอกคูคลอง 
4. เรื่อง ปญหาท้ิงขยะท่ีหลุมขยะของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
5. เรื่อง แหลงน้ำท่ีหลุมน้ำหนองเปดท่ีจะทำระบบประปา 

ทานนายกฯ ก็ไดอธิบายและชี้แจงแลว จนถึงหนาท่ี 15 ปดประชุมเวลา 11.35 น.          
  

           ตรวจถูกตอง                                                ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง     
  

  

             (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
         ประธานกรรมการ                                                                        

                 (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                   (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                        กรรมการ                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไข                
ในสวนท่ีไมถูกตองบางครับ  
       ขอเชิญ รองพงศชัย ครับ 

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ในสวนของ
กระผมอยากจะแกไขในสวนที่ฝายกิจการสภาไดบันทึกซึ่งไมตรงกับขอความที่กระผม           
ไดอภิปราย หนาท่ี 14 บรรทัดท่ี 2 วรรคท่ี 2 ไมใชวาเพ่ิมมาทำ แกเปน เพ่ิงมาทำ 
และบรรทัดที ่ 26 หนาที ่ 14  หนาบานผมปรากฏวามีกิ ่งตนมะพราวลมขวาง               
แกเปน ตนมะขาม ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณ ทานรองพงศชัย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไข                
ในสวนท่ีไมถูกตองบางครับ  
       ขอเชิญ รองจักรพันธุ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

           เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ผมขอแกไข
ในสวนขอความของกระผม หนาที่ 12 บรรทัดที่ 4 ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
ซึ่งในรายงานการประชุมไดบันทึกไววา 11 ตารางกิโลเมตร ผมวานาจะเกิดขอผิดพลาด       
แกเปน 11.53 ตารางกิโลเมตร ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณ รองจักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไข                
ในสวนท่ีไมถูกตองบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใด ขอแกไขในสวนท่ีไมถูกตอง ผมถือวา
สภาแหงนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ซึ่งประชุมเมื่อ             
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ครบั 

มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำป             
พ.ศ. 2562 ประชุมเม่ือวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2562   

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน 
จำนวน 5 รายการ 
         ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ    

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
             ตรวจถูกตอง   
 
 
 

               (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
         ประธานกรรมการ      
 

         เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน  จำนวน 5 รายการ ดวยหลักการ 
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
         ดวยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติจ ัดซื ้อครุภัณฑ
สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดังรายการตอไปนี้  
 
                         ตรวจถูกตอง                               ตรวจถูกตอง                          
 
 
 
                  (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                   (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                        กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ตรวจถูกตอง   

                             
 
               (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         

         ประธานกรรมการ      
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 1. โตะทำงานเหล็ก ขนาด 1829 (w) x 864 (D) x 759 (H) mm. 
จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 8,500.- บาท  สำหรับใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝาย
อำนวยการ 
 2. เกาอี ้สำนักงานลอเลื ่อนมีพนักพิง ขนาด 64 (w) x 61 (D) x                
113 - 123 (H) cm.จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 3,500.- บาท  สำหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาฝายอำนวยการ 

 3. ตูบานเลื่อนทึบทรงสูง ขนาด 914 (w) x457 (D) x1829 (H) mm.  
จำนวน 1 ตู งบประมาณ 5,000.- บาท สำหรับใชในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ   
 4. เครื ่องดูดฝุ น กำลังมอเตอร 1,600 วัตต จำนวน 1 เครื ่อง 
งบประมาณ 10,000.- บาท สำหรับใชทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล 
         ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
         เครื่องบันทึกเสียง ขนาด 20 (w) x 102 (D) x 7.4 (H) mm. มีหนวยความจำ             
ในตัว 16 GB จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000.- บาท สำหรับใชบันทึกเสียง             
ในการประชุมตาง ๆ  

เหตุผล 
         สำนักปลัดเทศบาล จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ              
ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้
โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป  
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภณัฑสำนักงาน 

รายการ  โตะทำงานเหล็ก ขนาด 1829 (w) x 864 (D) x 759 (H) mm.               
            จำนวน 1 ตัว                                    จำนวน 8,500.- บาท      
รายการ เกาอ้ีสำนักงานลอเลื่อนมีพนักพิง ขนาด 64 (w) x 61 (D) x                   

                      113 - 123 (H) cm. จำนวน 1 ตวั            จำนวน 3,500.- บาท                          
          รายการ  ตูบานเลื่อนทึบทรงสูง ขนาด 914 (w) x457 (D) x1829 (H) mm.    
                       จำนวน 1 ตู                                    จำนวน 5,000.- บาท                                                                                             
          รายการ  เครื่องดูดฝุน กำลังมอเตอร 1,600 วัตต จำนวน 1 เครื่อง               
                                                                      จำนวน 10,000.- บาท  

            ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง   
 

 
              (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                       กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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                - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภณัฑสำนักงาน ไดแก โตะทำงานเหล็ก             
จำนวน 1 ตัว , เกาอ้ีสำนักงานลอเลื่อนมีพนักพิง จำนวน 1 ตวั , ตูบานเลื่อนทึบทรงสูง 
จำนวน 1 ตู , และเครื่องดูดฝุน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใชปฏิบัติงานของหัวหนาฝาย
อำนวยการ, ใชปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, และใชทำความสะอาด
อาคารสำนักงานเทศบาล  
ประเภท  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
             รายการ  เครื่องบันทึกเสียง ขนาด 20 (w) x 102 (D) x 7.4 (H) mm.  
                         มีหนวยความจำในตัว 16 GB จำนวน 1 เครื่อง  จำนวน 5,000.- บาท  
                         - เพ่ือใชจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการ เครื่อง
บันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใชบันทึกเสียงในการประชุมตาง ๆ  

 รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน   จำนวน  32,000.-  บาท                             
โอนลด  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป  
งบดำเนินงาน  
หมวด  คาใชสอย 
2.2.1 (2) ประเภท  รายจายใหไดมาซ่ีงบริการ               จำนวน     32,000.-  บาท                                                           
                                          รวมโอนลดท้ังส้ิน  จำนวน   32,000.-  บาท 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                        
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที ่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม    
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

         จึงเรียนมาเพื ่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณา             
อนุมัติตอไป       

นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณ รองจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบางครับ        

          หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา  
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ  โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา          
ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน สมาชกิสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ  ไมมี  ครับ และ            
งดออกเสียง 1  เสียง 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบ  11 ทาน  ไมเห็นชอบ  ไมมี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   4 

 
             ตรวจถูกตอง   
 
 

              (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
         ประธานกรรมการ      

เรื่องญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อชำระเงินคาวางประกันสัญญา ในการขอ              
ปลูกสรางอาคารสถานธนานุบาลยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 
                  ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง   
  
 
           (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                    กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ตรวจถูกตอง   
 

 

 

 (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
     ประธานกรรมการ      
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       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ  
        เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ญัตติขออนุมัติ            
จายขาดเง ินสะสม เพื ่อชำระเงินคาวางประกันสัญญาในการขอปลูกสรางอาคาร              
สถานธนานุบาลยกกรรมสิทธิใ์หกระทรวงการคลัง ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
         ตาม หนังสือสำนักงานธนารักษพื้นที่นครศรีธรรมราช  ที่ กค 0311.21/86 
ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 ไดแจงอนุญาตใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย กอสราง
อาคารสถานธนานุบาลยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ตามแบบแปลนที่ยื่นขอได 
และแจงวาเม่ือเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางอาคารแลว 
จะตองนำหนังสืออนุญาตใหปลูกสรางอาคารและแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตจาก    
เจาพนักงานทองถิ่นไปติดตอเจาหนาที่ ณ สำนักงานธนารักษพื้นที่นครศรีธรรมราช 
เพ่ือจัดทำสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ภายในกำหนด                         
15 วัน นับจากวันที่ลงนามในบันทึกคำยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกอสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ ์ ใหกระทรวงการคลัง หากไมสามารถดำเนินการไดตาม
กำหนดเวลาตองแจงเหตุผลความจำเปนตอทางราชการ มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
การกอสรางอาคารโดยในวันจัดทำสัญญาเทศบาลจะตองชำระเงินคาวางหลักประกัน
สัญญา เปนเงิน 531,370.- บาท (หาแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามรอยเจ็ดสิบบาทถวน)  
(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ีแนบนี้) 

                                         เหตุผล 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
        “ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ             
จากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
         (1) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที ่ขององคกรปกครอง             

สวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดรอน
ของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
       (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
แตละประเภทตามระเบยีบแลว 
 
                     ตรวจถูกตอง                                 ตรวจถูกตอง   
 
 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                    กรรมการ                                  กรรมการ/เลขานุการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ตรวจถูกตอง 
 
 

       (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
                  ประธานกรรมการ 
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       (3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือน
และกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
       (4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดำเนินการกอหนี ้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ ่งปถัดไป หากไม
ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป ทั้งนี้ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว ” 
       เงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชได ณ 30 กันยายน 2562                                           
                                                          จำนวน 22,844,639.76.-  บาท 
        หัก  (1) สงสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ป 2562    
                                                          จำนวน     191,707.35.-   บาท 
             (2) สภาอนุมัติจายขาด                  จำนวน   2,871,000.00.-  บาท 
                          (เม่ือสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 3 วันท่ี 25 ต.ค. 62) 
             (3) สำรองจายคาใชจายดานบุคลากร 3 เดือน  
                                                          จำนวน   4,928,236.00.-  บาท 
             (4) กันไว 10% ของงบประมาณรายจายประจำปนัน้     
                          (ประมาณการรายจายปงบประมาณ 2563)          
                                                          จำนวน   6,990,000.00.-  บาท 
       สรุป เงินสะสมสามารถใชได ณ 31 ธันวาคม 2562     
                                                       จำนวน 7,863,696.41.- บาท 
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป  
ผมขอเรียนเพิ่มเติมครับ คณะผูบริหารมีความประสงคที่จะดำเนินการกอสราง
สถานธนานุบาลหรือโรงจำนำ เพื่อเปนการแกปญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาล และบริเวณใกลเคียง เนื่องจากวาปจจุบันนี้ปญหา
เศรษฐกิจยางก็ราคาตก ปาลมก็ราคาไมดีถึงจะมีราคาประกัน แตเรามองในระยะ
ยาววาขณะนี้เศรษฐกิจไมดีเอามากๆ คณะผูบริหารก็มีความประสงคที่จะชวง   
แบงเบาภาระความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน โดยเราจะเก็บดอกเบี้ยถูกๆ 
ให  เป นท ี ่พ ึ ่ งของคนที ่ เด ือดร อน น ี ่ ค ื อว ั ตถ ุประสงค หล ักของการจ ัดต ั ้ ง                    
สถานธนานุบาลหรือโรงจำนำ สถานที่จะกอสรางอยูในตลาดรอนพิบูลยใกลกับ
ธนาคารออมสินติดกับเซเวนอิเลฟเวน วันนี้ท่ีจะนำเสนอสภามีอยู 2 สวน ครับ 
1. เรื ่องของกระบวนการขออนุญาตเนื่องจากพื้นที่ที ่ เรานำไปสรางเปนพื้นที่          
ของธนารักษ ทานคงจะเห็นในเอกสารท่ีแนบวาถาเรากอสรางเสร็จแลว  
              ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง   
 
 
         (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ตรวจถูกตอง    
 
 

      (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
                  ประธานกรรมการ 
     

                             - 10 - 
 
ตองยกกรรมสิทธิ์ใหกับธนารักษ ในหนังสือที่แนบบอกวาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เมื่อไดรับการพิจารณาอนุญาตแลวในเรื่องของการกอสรางซึ่งไดเห็นแบบไปแลว 
เราก็ตองไปขออนุญาตกับธนารักษ โดยมีคาธรรมเนียมในเรื่องของการดูแลพื้นที่ 
และมีคาประกันสัญญาซึ่งไดขออนุมัติสภาในวันนี้ การขออนุมัติตรงนี้เปนแค
หลักประกันวาเราจะกอสรางอาคารในวงเงิน 7 ลานกวาบาท ตัวอาคาร โรงรถ  
มีรั้ว กองชางไดประมาณการมาคราวๆ รวมเปนเงินทั้งหมด 7,154,000.- บาท          
ที่เราจะใชเงินตรงนี้ในการกอสราง ถามวาเงินตรงนี้มาจากไหน ผมขออธิบาย
ตอเนื่องเลยครับวา ขณะนี้เราไดมีแหลงเงินกูที่เราไดกูสรางอาคารสำนักงานหลังนี้ 
เราใชเงินกูของ กสท. ซึ่งทางกองคลังไดใหตัวเลขมาหลังจากที่ไดสอบถามไปยัง 
กสท.แลว สิทธิของเทศบาลยังกูได 45,874,466.79 บาท เรายังมีเครดิตดี   
แตเราใชเงินจริงไมเกิน 10 ลาน ในการกอสรางเราไมมีปญหา เนื่องจากวาเรายัง
มีเงินของ กสท. ซึ่งในแตละปที่ เราสงของตัวอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล      
รอนพิบูลย สงปละ 4 ลานกวาบาท สง 10 ป ถึงจะครบในตัวอาคารหลังนี้ 
ตอนนี้เราจายไป 4 ปแลว วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 คือปที่ 4 วงเงินกูเรามี
สิทธิท่ีจะกูเพ่ิมได สวนในเรื่องของหลักประกันสัญญา เม่ือขออนุญาตกอสรางแลว 
เราตองทำการกอสรางเสร็จภายในก่ีปนั้น เราก็มีเง่ือนไขไปตามสัญญาเงินประกัน
ตัวนี้จะไดกลับคืนมาเมื่อสรางเสร็จแลว สมมติวาสรางเสร็จป 2564 เงินประกัน
ก็จะไดกลับคืนมาในป 2565 เราแคเอาไปประกันในการสรางตึก ที่ขออนุมัติ
สภาในวันนี้ 531,370.- บาท สวนที่ 2 ที่เปนกังวลคือเรายังไมไดใบอนุญาต           
ในการจัดตั้งสถานธนานุบาลซึ่งเราจะทำคูขนานกันไป ขณะนี้ในตัวของธนารักษ
การสรางอาคารไมมีปญหา เราไดทำหนังสือถึงจังหวัดขออนุมัติเพื่อที่จะสงไปยัง
หนวยงานที ่จะอนุมัติของกระทรวงมหาดไทยที่จะขออนุญาตใหมีการจัดตั้ง 
สถานธนานุบาลไดตอนนี้ติดอยูขั้นตอนนี้ครับ ในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมด 
จังหวัดเขาเปนกังวลวาเรามีศักยภาพเพียงพอหรือไมในเรื ่องของการจัดตั้ง 
สถานธนานุบาลหรือโรงจำนำ เขามองวาเงินของเราหมุนเวียนในแตละปเราจะใช
เงินตรงไหน ผมขอเรียนวากองคลังไดเสนอมาคือเราจะตองใชเงินสะสมของเรา 
ในการหมุนเวียนแตละป ปละ 5 ลาน ถาถามวาจะมีการขาดทุนหรือไม เราก็ใช
เงินสะสมของเราตรงนี้มาหมุนเวียนปละ 2 ลาน เราจะกันเงินจากตัวที่เหลือจาย 
อยางปที่ผานมาเงินเหลือจาย 10 ลานบาท เราเอาเงิน 10 ลานบาท มาจาย
หมดเลยไมไดเหลือเปนเงินสะสม แตปตอไปสมมติวามีเงินเหลือ 10 ลานบาท 
เราก็ตองกันไว 2 ลานบาท เพื่อเอามาหมุนเวียนในเรื่องของสถานธนานุบาล  
สวนอีก 8 ลานบาท เราจะมาทำโครงการอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะทุกปเราจะมี
เงินเหลือจายอยูแลว ใน 5 ปแรกทุกคนมองวาไมไดกำไรหรอก เปนภาคบังคับ  
              ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
 
      (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ  
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ที ่ทางกองคลังเสนอมาทางผู บริหารวาตองกันปละ 2 ลานบาท สำหรับรอ            
การขาดดุลใน 5 ปแรก เราตองเอาเงินตรงนี ้ เขามาหมุนเวียนชวยเหลือกัน              
ถามองในระยะยาวเราจะเจงหรือไม ผมบอกเลยไมเจงถามวาทำไมทุ งสงถึงมี           
สถานธนานุบาลถึง 2 แหง ถาขาดทุนเขาไมเพิ่มเปนแหงที่ 2 และในระแวกนั้น          
ก็ไมมีนะครับตั ้ งแตหินตก ชะอวด เขาพยายามที ่จะเปดแต เขามีศักยภาพ             
ไมเพียงพอก็เลยไมไดเปด สวนเอกชนวิ่งเตนที่จะเปด ตอนนี้เศรษฐกิจไมดีเรื่อง
เหลานี้จะเปนตัวแบงเบาภาระเพราะดอกเบี้ยถูกมาก ขอเรียนใหทานทราบวา
เปนนโยบายของคณะผูบริหารไดนำเสนอตอสภา และสภาก็เห็นชอบไปแลว            
ในการจัดตั ้งสถานธนานุบาล เพราะฉะนั ้นก็อยากจะฝากวากำลังดำเนินการ       
ในเรื่องของการขอใบอนุญาต คาดวาอาทิตยนี้เราจะไปคุยกับจังหวัด เมื่อจังหวัด
ตรวจเอกสารของเราเรียบรอยแลว ผมก็จะถือหนังสือนี้ไปที่กรมเพื่อจะไปหา
หนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อที่จะไดใบอนุญาตมาโดยเร็ว ถาเปนไปตามลำดับ
ขั ้นตอนที ่ส  งหนังส ือไปคาดวาอีกประมาณ 3 เดือน กวาจะถึงหนวยงาน             
ที ่ร ับผิดชอบ แตถาเราถือหนังสือไปเองคาดวา 1 เดือนก็ทราบผลวาจะได
ใบอนุญาตหรือไมอยางไร แตผมมองวาไมนาจะมีปญหาสถานการณคลัง ของเรา
ม่ันคงจึงเรียนมาใหทางสภาและผูท่ีรับฟงการถายทอดการประชุมไดเขาใจเหตุผล
และความจำเปนรวมถึงสถานะทางการคลัง และระเบียบตาง ๆ ในการจัดตั้ง
สถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย คงเปนไปตามวัตถุประสงคของ
คณะผูบริหารและทีมสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดอนุมัติไปแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกพ่ีนองประชาชน ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ 
        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบางครับ 
        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย กระผมขอสอบถาม       
สักนิดวาถาผานกระบวนการตรงนี ้แลวที ่สภาอนุมัติเรื ่องการวางเงินค้ำประกัน           
ถาทุกอยางเปนไปตามกระบวนการราชการ ประชาชนจะไดใชสถานธนานุบาล       
อีกก่ีเดือนหรือก่ีปครับ ขอขอมูลเพ่ิมเติมครับ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

                     ตรวจถูกตอง    
 
 
 

      (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
                  ประธานกรรมการ 

       เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ สมาชิกผู ทรงเกียรติ  และผู ท ี ่ ร ับฟง             
การถายทอดการประชุมทุกทาน ผมขอเรียนวาในป 2563 เราคงไดดำเนินการ
หากไดใบอนุญาต คาดวา 3 เดือนหลังจากนี้ เมื่อเราไดใบอนุญาตมาก็ทำการกูเงิน 
พอกูเงินเสร็จใชระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน อาจจะตนปงบประมาณ 2564 คงจะ
เริ่มดำเนินการนาจะใชเวลาในการกอสรางเปนเวลา 1 ป คาดวาจะเปดใชไดใน
ไตรมาส 2 ในป 2565 คือปงบประมาณท่ีเร็วท่ีสุดแลว ขอบคุณครับ 
                       ตรวจถูกตอง                                 ตรวจถูกตอง    
 
  
 
               (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                         กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ  ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ                 
อภิปรายบางครับ    
        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา  
สมาช ิกสภาท านใดเห ็นชอบตามญัตต ิท ี ่คณะผ ู บร ิหารเสนอ  โปรดยกม ือครับ                                 
ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี ครับ และ                                        
งดออกเสียง 1  เสียง 

มติท่ีประชุม          เห็นชอบ 11 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ตรวจถูกตอง    
 
 
 
       (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
           ประธานกรรมการ 

เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภ ัณฑ
คอมพิวเตอร และครุภัณฑสำนักงาน 
         ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ  
     
       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑสำนักงาน  

หลักการ 
       ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความ
ประสงคจะขออนุมัต ิจ ัดซื ้อครุภ ัณฑคอมพิวเตอร  และครุภัณฑสำนักงาน             
ดังรายการตอไปนี้ 
 

        ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
         1. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับใชในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว พรอมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 22,000.- บาท  (สองหม่ืนสองพันบาทถวน)  (จัดหาตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจำป 2562 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมหนา 4 ขอ 8 ) 
         2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณจำนวน 2,600.- บาท (สองพันหกรอยบาทถวน) (จัดหาตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจำป 2562 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หนา 16 ขอ 44) 
         3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500.- บาท 
(สองพันหารอยบาท) (จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจำป 2562 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หนา 22 ขอ 61)              
                       ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง    
 
 
 
               (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                         กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ตรวจถูกตอง    
 
 
 

       (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
           ประธานกรรมการ 
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         ครุภัณฑสำนักงาน 

                    1. ครุภัณฑสำนักงาน  โตะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 5,000.- บาท 
(หาพันบาทถวน) สำหรับใชในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (จัดหาตาม
ราคาทองตลาด) 
        2. ครุภัณฑสำนักงาน เกาอี ้สำนักงาน (สวิงหลัง) ชนิดลอเลื ่อน ขนาด          
ไมนอยกวา 59 x 68 x 95 cm แบบมีที่วางแขน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.- บาท 
งบประมาณ 5,000.- บาท  (จัดหาตามราคาทองตลาด) 

เหตุผล 
        เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมไดตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑสำนักงานดังกลาวไว ประกอบกับมีพนักงาน
เทศบาลบรรจุใหม และครภุัณฑสำนักงานบางอยางชำรุด จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้ 
โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน                      
หมวด  คาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
              รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง            
                                                                     จำนวน  22,000.- บาท 

รายการ  เครื่องพิมพเลเซอร   จำนวน 1 เครื่อง  จำนวน    2,600.- บาท 
รายการ  เครื่องสำรองไฟ      จำนวน  1 เครื่อง จำนวน    2,500.- บาท 

ประเภท  ครุภัณฑสำนักงาน 
 รายการ  โตะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว         จำนวน       5,000.- บาท 
 รายการ   เกาอ้ีสำนักงาน (สวิงหลัง) ชนิดลอเลื่อน แบบมีท่ีวางแขน จำนวน 2 ตัว                   
                                                                                   จำนวน      5,000.- บาท 
                    รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน  จำนวน  37,100.- บาท 
โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบดำเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
1.1.1 ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                      จำนวน 37,100.- บาท                                               
                                             รวมโอนลด     จำนวน   37,100.- บาท 

 

                  ตรวจถูกตอง                                 ตรวจถูกตอง    
 

 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 
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         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและ 
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด               
คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป            
ตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจของสภาทองถ่ิน 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พิจารณาอนุมัติตอไป                        
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
6.1  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2563 
6.2  การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญเลขานุการดำเนินการ ครับ 

 
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

                เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหารทุกทาน 
และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงเรื่องกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ตรวจถูกตอง    
 
 
 
     (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
        ประธานกรรมการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ ่มเติมจนถึง (ฉบับที ่ 14)           
พ.ศ. 2562 
           มาตรา 24   “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปใหสภาเทศบาลกำหนด 
        ผู ว าราชการจังหวัดตองกำหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภา
เทศบาลครั ้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั ้งสมาชิกสภา
เทศบาลครบตามจำนวนแลว และใหที ่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและ               
รองประธานสภาเทศบาล 
         กรณีท่ีสภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกำหนดเวลาในวรรคสอง 
หร ื อม ี การประช ุ มสภาเทศบาลแต  ไม  อาจเล ื อกประธานสภาเทศบาลได   
ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคำสั่งยุบสภาเทศบาล 
         สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
         2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
          ขอ 21    กำหนดไววา การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลา 
และว ันเร ิ ่มต นประช ุมสม ัยประช ุมสาม ัญประจำป แต ละสม ัยในป น ั ้น ว ันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำป          
สมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปสมัยแรก
ของแตละป โดยใหนำความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                      ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง    
 
  
 
                         (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                     กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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         (2) สำหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกำหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจำป 
แตละสมัยในปนั ้นจะเร ิ ่มเมื ่อใด แตละสมัยในปน ั ้นมีกำหนดกี ่ว ัน กับใหกำหนด 
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน 
        วรรคสอง เมื่อสภาทองถิ ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทำเปนประกาศของ                
สภาทองถ ิ ่น พร อมทั ้งป ดประกาศไว ในที ่ เป ดเผย ณ สำนักงานองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
        วรรคสาม ในกรณีที่ไมไดกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปไว หรือไมไดกำหนด            
วันเริ่มประชุมสามัญประจำปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลง         
สมัยประชุมสามัญประจำป หรือวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปที ่กำหนดไวแลว                       
ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปอ่ืน หรือในสมัยประชุม                
         นี่คือรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบฯ ขออนุญาตนำเรียนทานสมาชิกสภา 
ผูทรงเกียรต ิและทานคณะผูบรหิารทุกทานไดทราบ นอกจากนัน้ขอนำเสนอแนวทาง 
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุม 

 สามัญประจำป พ.ศ. 2563 คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 , สมัยสามัญ สมัยที่ 3 และ
สมัยสามัญสมัยที่ 4 และขออนุญาตให ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ไดเปดราง
ประกาศเทศบาลซ่ึงไดกำหนดเปนแนวทางไวใหทานสมาชิกสภา ไดดูท้ัง 3 สมัย ดังนี้     
          -  สมัยสามัญสมัยท่ี  2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 – 30 พฤษภาคม  2563 
          -  สมัยสามัญสมัยท่ี 3  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 - 30 สิงหาคม  2563 
           -  สมัยสามัญสมัยท่ี 4  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 
ขอสภาไดพิจารณาเปนแนวทางกอน ขอบคุณทานประธาน คะ 

  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณทานเลขานุการสภา ครับ 
         ขอเชิญทานสมาชิกสภาเสนอ ครับ  ขอเชิญ คุณอรภักดิ์  เจนวชิชุเมธ ครับ 

  

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          เรียนทานประธานสภา ขอเสนอตามรางประกาศท่ีเสนอไว คือ 
          -  สมัยสามัญสมัยท่ี  2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 – 30 พฤษภาคม  2563 
         -  สมัยสามัญสมัยท่ี 3  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 - 30 สิงหาคม  2563 
          -  สมัยสามัญสมัยท่ี 4  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 

  

 
 
 
 
 
 
 
            ตรวจถูกตอง    
 
 
     (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
        ประธานกรรมการ 

      ขอบคุณ คุณอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ  ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอ
เปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญครับ 
ถาหากวาไมมีก็ถือวาท่ีประชุมแหงนี้เห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสามัญของป  
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
          -  สมัยสามัญสมัยท่ี  2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 – 30 พฤษภาคม  2563 
         -  สมัยสามัญสมัยท่ี 3  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 - 30 สิงหาคม  2563 
          -  สมัยสามัญสมัยท่ี 4  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง    
 
  
                         (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                     กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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มติท่ีประชุม       มีมติเปนเอกฉันทใหกำหนดสมัยประชุมสามัญ ของป พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
         - สมัยสามัญสมัยท่ี 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 – 30 พฤษภาคม 2563 
          -  สมัยสามัญสมัยท่ี 3 มีกำหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 - 30 สิงหาคม  2563 
          -  สมัยสามัญสมัยท่ี 4 มีกำหนด 30วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 

  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ตอไป 6.2 การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564 
      ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนนิการ ครับ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน สำหรับในขอ 6.2 การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 
พ.ศ. 2564  ขอใหทานสมาชิกสภาไดเปดดูรางประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
อีกครั้งหนึ่งคะ ซ่ึงไดกำหนดเปนแนวทางไวใหทานสมาชิกสภาไดดู ดังนี ้
       - วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแตวันท่ี  
1 กุมภาพันธ  – 2 มีนาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน  
ขอใหสภาแหงนี้ไดพิจารณาเบื้องตนกอน ขอบคุณทานประธานคะ 

  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      ขอบคุณทานเลขานุการสภา ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ        
      ขอเชิญ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 
      เรียนทานประธานสภา ขอเสนอตามรางประกาศท่ีเสนอไว คือ 
               - วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแตวันท่ี           
1 กุมภาพันธ  – 2 มีนาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน 

  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 
          ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ 
         ถาหากวาไมมีก็ถือวาท่ีประชุมแหงนี้เห็นชอบใหกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม   
         สามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564   ดังนี ้

               - วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแตวันท่ี  
 1  1 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2563 มีกำหนด 30 วัน 

  

มติท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันท ใหกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต
วันท่ี 1 กุมภาพันธ  – 2 มีนาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน 

  

ระเบียบวาระท่ี   7    เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอเชิญทานสมาชิกแสดงความคิดเห็นครับ  
       ขอเชิญ คุณวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ 

นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
        ตรวจถูกตอง    
 
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
    ประธานกรรมการ 

        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน มีเรื่องท่ีจะเสนอ 2 เรื่อง ครับ 
        1. เรื่องเสียงตามสายบางจุดก็ไมติด โดยเฉพาะตลาดใหมประมาณเดือนกวาแลว  
ไมไดรับขาวสารจากเทศบาลฯ ท่ีจัดรายการครับ ชาวบานไมไดทราบวามีอะไร 
              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง    
 
 

        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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เคลื่อนไหวบาง ตัวแทนพ่ีนองชุมชนท่ีเขามารวมประชุมเสนออะไรชาวบานก็ไมทราบ 
ขอฝากเรื่องนี้ดวยนะครับ  
       2. เรื่องฝาคูระบายน้ำ ผมไดคุยกับชางเคแลวหนาตลาดสดท้ังหมดตองทำเปน          
ฝาเหล็ก ผมไดใหขอมูลชางเคไปเม่ือเชา ตอนนี้กองชางกำลังสำรวจ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอขอบคุณ คุณวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
        ขอเชิญ คุณชัยวัฒน  พิบูลย ครับ 

นายชัยวัฒน  พิบูลย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน วันนี้ผมมาสะทอนปญหาของพ่ีนองประชาชนมี 3 เรื่อง ครับ  
         1. เรื ่องน้ำที่คลองหนองเปดที่ชุมชนเขาตองการใหผู บริหารประสานงานให            
เพราะบางครัวเรือนเขาก็ยังขาดแคลนน้ำครับ 
         2. ท่ีหลังบานตาตุท่ีตัดผมเขาอยากใหไปขุดลอกคูคลองครับ 
         3. เรื่องขอไฟฟา 1 ดวง หนาบานคุณตอยรานน้ำชา เม่ือ 2 – 3 เดือนท่ีผานมา
ไดเกิดอุบัติเหตุกับพี ่ชายของรองพงศชัยครับ เพราะตรงนั ้นมีหลุมผมอยากให                 
คณะผูบริหารประสานใหดวยครับ 

นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอขอบคุณ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
        ขอเชิญ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน ผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร เรื่อง การถมไหลทางตอนนี้ถมเกือบท่ัวแลวครับ 
ขอขอบคุณแทนพอแมพ่ีนองในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครับ 

นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
        ขอเชิญ คุณสุทธิรักษ ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
        ตรวจถูกตอง 
 
 
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
    ประธานกรรมการ 

         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน ผมมี 2 เรื่อง ท่ีจะเรียนทานประธาน ครับ 
         1. เรื ่องไหลทางในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย อยากใหผู บริหารสำรวจ            
ไหลทางทุกสาย ตอนนี้ชำรุดหลายสายแลว ยกตัวอยางสายใตสายไฟที่น้ำทวมขังตลอด
หนาโรงงานของประธานชุมชน 
         2. ผมขอฝากฝายกองชางครั้งตอไปที่ตั้งงบประมาณทำถนนใหเพิ่มการตีเสน
จราจรเพื ่อความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยของถนนที ่เรากอสรางใหม            
ขอบคุณครับ 
                 ตรวจถูกตอง                                 ตรวจถูกตอง 
 
 
 

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

         ขอขอบคุณ คุณสุทธิรักษ ม่ันคง ครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
        ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ 

      นายชาญชัย  จันทรแกว 
      สมาชิกสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน ผมขอฝากถึงกองชางนิดหนึ่ง ผมเคยเสนอมารอบนี้เปนรอบท่ี 9 เพราะผานมา 
6 ปแลว เรื่องการถมไหลทางซอยหงสฟาปจจุบันนี้ยังไมไดรับการแกไข ผมหวังวาคง 
ไมมีรอบท่ี 10 นะครับ ขอบคุณครับ 

      นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
      ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
        ขอเชิญ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ 

      นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน ผมขอเสนอเรื่องรถตรวจการณขอใหตรวจไฟฟาใหบอยข้ึนนะครับ ขอบคุณครับ 

      นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
      ประธานสภาเทศบาล 

         ขอขอบคุณ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
        ขอเชิญ คุณสายัญ ประหารภาพ ครับ 

 นายสายัญ  ประหารภาพ 
 รองประธานชุมชนเขานอย 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน ผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทั ้ง 2 ครับ ที ่ไดดูแลชุมชน                
เปนอยางดีชุมชนไดไปดูงานที่ตาง ๆ กลับมาก็ไดพัฒนาตนเองครับ และทีมบริหารได
ดูแลชุมชนเปนอยางดี ขอบคุณครับ 

      นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
 ประธานสภาเทศบาล 

         ขอขอบคุณ คุณสายัญ ประหารภาพ ครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
        ขอเชิญ คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ 

 นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน เรื่องโปะไฟผมวาบางโปะสมัยสุขาภิบาล ผมอยากใหสำรวจใหทั่วเทศบาลโปะ
ไหนท่ีเกาเกินไปก็รื้อใหม ผมคิดวาดีกวาตองซอมบอย ๆ และเรื่องฝาคูระบายน้ำตลาดสด
เทศบาลฯ พอดีกองชางลงสำรวจแตจะตองทำเปนฝาเหลก็ งบประมาณ 2 – 3  แสนบาท 
ตอนนี ้กองชางเสนอไปยังกองสาธารณสุขแลว ไมทราบวาติดอยู ข ั ้นตอนไหน               
ถาเสียงตามสายของตลาดใหมไดยินก็คงดีครับ ไมใชกลาวถึงแตผมเพียงคนเดียว 
ขอบคุณครับ  

      นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
 ประธานสภาเทศบาล 
 
            ตรวจถูกตอง 
 
 
 

         (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                         
     ประธานกรรมการ 

       ขอขอบคุณ คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องฝาคูระบายน้ำ             
ผมคิดวางบประมาณท่ีจัดซ้ืออุปกรณท่ีทำเก่ียวกับตระแกรงเหล็กเราก็ผานงบประมาณ
กันไปนานแลว ผมไมเขาใจวาติดขัดเรื่องอะไรผมเห็นในไลนปญหาเรื่องนี้มีมาเปนปแลว 
                  ตรวจถูกตอง                                ตรวจถูกตอง 
  
 
 

          (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ  
      ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ 

      นายอัศวิน  จินตวร 
      นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ตรวจถูกตอง 
 
 
 
         (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                    
            ประธานกรรมการ 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร          
ทุกทาน จะพูดถึงประเด็นปญหาหลักกอนนะครับ สวนที่หนึ่ง เรื่องฝาคูระบายน้ำลาสุด 
ที่ไดรับรายงานมีขอโตแยงมา 2 ประเด็น ประเด็นแรกฝาคูระบายน้ำซึ่งเปนเหล็กจะ
ซอมแซมหรือสรางใหมก็ไดบทสรุปวาสรางใหมใชงบประมาณของซอมแซม แตปรากฎวา
มาตีความกันวาสรางใหมจะตองเปนในเรื่องของครุภัณฑตองอยูในแผน แตไมไดอยู                
ในแผนตองมานับหนึ่งกันใหม เมื ่อเขาทำแผนก็เสนอเรื ่องนี้เขาไปตอนแรกเขาใจวา
ซอมแซมเลยสัง่กองสาธารณสุขฯไป กองสาธารณสุขฯแจงใหกองชางเปนคนประมาณการ
ในตัวสัญญาที่ทำกับผูเชาตลาด เขาบอกวาถาเปนเกี่ยวกับเรื ่องความเสียหายเพียง
เล็กนอยใหทางผูเชาเปนผูดำเนินการ ซ่ึงตรงนี้ทางกองสาธารณสุขฯ เขาแยงมาบอกวา
การที ่เปลี ่ยนฝาคูระบายน้ำจากปูนเปนเหล็กเปนเรื ่องเล็กนอย 3 แสนกวาบาท                
ทานคิดวายังไง  ผมอธิบายทานเลยที่มีปญหาทางกองสาธารณสุขฯ บอกวาผูรับเหมา
จะตองเปนผูดำเนินการเปลี่ยนฝาคูปูนเปนเหล็กเพราะเปนเรื่องเล็กนอยคือประเด็น             
ท่ีหนึ่ง ท่ีทำใหลาชาไปสามเดือนจนมาจนมุมตรงท่ีวามาตีความกันใหม ถาเปนเหล็กถือ
วาเปนการสรางใหม ถาสรางใหมตองนับหนึ่ง ตองอธิบายใหพ่ีนองประชาชนเขาใจดวย
วาระเบียบของราชการทุกอยางตองอยู ในแผน ซึ ่งผมมองวาเทศบาลฯ จะตอง
รับผิดชอบถาเปนเรื ่องของผูเชา คือ หลอดไฟเสีย หรือปญหาเล็กนอยผูเชาตองรับ 
ภาระไป แตพอเปลี่ยนใหมหมดรอบอาคารเยอะนะครับ งบประมาณ 3 แสนกวาบาท 
ไมใชเรื่องเล็กนอย ผมบอกวาใหกองไปพิจารณากันใหม ผมตองชี้แจงกับทางสภาฯ             
ใหทราบวาเหตุผลเพราะอะไร แตเราก็จะเรงดำเนินการ ตอนนี้กำลังหารือกับปลัดวา 
จะให คุณอรพรรณ ทำเรื ่องแผนตอนนี้เรากำลังดำเนินการลงพื้นที่ในแตละชุมชน             
เดี๋ยวผมจะบอกทานอีกครั้งหนึ่งคาดวาวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 เราจะเริ่มโครงการ
ที่จะไปพบกับชุมชนตลาดรอนพิบูลย สวนที่สอง เรื่อง เสียงตามสายเมื่อคราวที่ผมไป
ประชุมที ่เขาใหญผมก็ไดบอกทางผู ร ับเหมาใหเขามาดูมาซอมแซม สวนที ่สาม                 
ท่ีคุณชัยวัฒนแจงมาเรื่องน้ำหลุมหนองเปดท่ีเคยคุยกันแลวเม่ือคราวท่ีแลวน้ำจากนบ 1 
ถาคุณสายัญใหพื้นที่ก็จะทำเปนที่พักน้ำรอใหน้ำนบ 1 ลงมา เพราะผมไดอานรายงาน
การประชุมครั้งท่ีผานมาท่ีรองจักรพันธุไดแจงมาวา อบต.เขาทำนบ 1 ถาเราไดน้ำมาจะ
ไดมาพักตรงนั้น เราจะทำเปนที่รองรับน้ำเพื่อทำการแจกจายใหกับพี่นองประชาชนใน
สวนที่ยังขาดน้ำใชอยู สวนที่สี่ เรื่อง คูหลังตลาดฝากกองสาธารณสุขฯใหไปขุดลอกให
เอารถดับเพลิงมาชวยฉีดลางดวย สวนท่ีหา ไฟในตลาดหนาบานคุณตอยลองดูกอนวา  
มีหลอดไฟไดหรือไม เดี๋ยวจะใหกองชางดำเนินการใหครับ       
              ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
 
 
 

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

 

         ขอขอบคุณ คุณทานนายกฯ ครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
        ขอเชิญ คุณทานรองจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ 

      นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
      รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ตรวจถูกตอง 
 
 
 
           (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                    
              ประธานกรรมการ 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน ผมขออธิบายเพิ ่มเติมนิดหนึ ่งวาไมสามารถติดตั ้งไดเนื ่องจากกองชางได        
ลงสำรวจแลว มีเสาหมอแปลงซึ่งติดตั้งหมอแปลงอยูที่หนาบานครูวันเพ็ญครับ ในสวน
ของไหลทางที่ คุณเอกชัย ไดแจงมาวาไดลงไปบางแลว ผมขอแยงนะครับในถนน
คอนกรีต 4 สาย ที่ทางเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดสรางใหมเสร็จแลวทั้ง 4 สาย             
ขณะนี้ลงครบสมบูรณแลวท้ัง 4 สาย ในสวนของ คุณสุทธิรักษ แจงมาวาใหสำรวจไหล
ทางทุกสายในเขตเทศบาลฯ เดี๋ยวผมจะกำชับผูอำนวยการกองชางใหลงสำรวจครับวา
ยงัมีสายไหนท่ียังบกพรอง และเรื่องการตีเสนถนนสายใหมๆของเราในขณะนี้ท้ัง 4 สาย 
ความกวาง 3 เมตร ซึ่งไมสามารถตีเสนไดครับ จริง ๆแลวเปนนโยบายของทานนายกฯ 
ท่ีไดกำชับมาตั้งแตปแรกๆ เลยครับวาถนนสรางใหมทุกสายขอใหตีเสน แตใน 4 สายท่ี
เพ่ิงสรางใหมความกวางแค 3 เมตร เขาเลยไมไดใสเสนจราจรเขาไป ผมขอย้ำนะครับวา
ทานนายกไดใหนโยบายกับทางกองชางไปตั ้งแตแรกๆ เลย ถาถนนกวางพอตาม
มาตรฐานใหตีเสนขึ้นมาดวย ในสวนของ คุณชาญชัย ไหลทางซอยหงสฟาอยาใหมี           
ครั้งที่ 10 ใชไหมครับ เดี๋ยวผมจะกำชับผูอำนวยการกองชางไวใหครับ เรามีความจำ
เปนจริงๆ ในสวนของคนขับรถขณะนี้ยังไมมีคนขับประจำรถโดยตรงเลยครับ ถาใช
คนงานกองสาธารณสุขฯ ซ่ึงเขาไมมีใบขับข่ีดวยซ้ำไป เราไดเปดสอบไป 2 ครั้งแลวไมมี
ผูมาสมัครเพราะสเปคสูงมาก ผมลองปรึกษากับทางปลัดเพ่ือแกปญหาเรื่องนี้ปรึกษากับ
บุคลากรวาเราจะลดสเปคลงบางไดไหมในเมื ่อเหตุผลความจำเปนเรามีรถราคา                            
4 ลานกวาบาทนำมาจอดอยูเฉยๆ คนงานกองสาธารณสุขสามารถขับได  แตไมไดดี              
เขาทำงานประเภทงานละเอียดไมได งานบำรุงไมได งานวางทอยิ ่งไมไดใหญ ผมขอ
ยกตัวอยางทอถนนขาดที่หลังบาน คุณนันทา ที่คูขนานรถไฟของวังไทรเราตองจางเหมา
บริการในรอบนี้ เนื่องจากคนขับรถขอเราไมมีความชำนาญเพียงพอ และขณะนี้รถ JCB 
กำลังเสียอยูผมก็เรงใหเปดเรื่องมาไมทราบวาขั้นตอนไปถึงไหนแลวครับ รถเสียประมาณ 
2 อาทิตยแลว ปมไฮโดรลิกสแตก ในสวนของ คุณสุนทร เรื่องรถตรวจการไฟฟาตรวจ
ใหถ่ีและครอบคลุมข้ึน ตอนนี้ออกทุกอาทิตยเปนงานของปองกันจะแบงเปนเขต 1 และ
เขต 2 เปน 2 เวรยามอยูแตอาจจะไมครอบคลุมและถ่ีถวนเทาไหรนักแตจะชวยกำชับกัน 
ในสวนของฝาคูผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับของตลาดใหม เราสามารถใชแผนพ้ืน
คอนกรีตสำเร็จรูปไดมันลงตัวพอดีกับตรงนั้น ซึ่งเราเคยซื้อมาซอมนะครับใชทดแทน
ชั่วคราวไดครับ ผมขอฝากเจาของงบประมาณดวยครับวาจะใชงบประมาณจากตรงไหน
เราเปนคณะผูบริหารเราใหไดแคนโยบายไป เจาของงบประมาณตองไปดูกันครับ 
                  ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
 
 

          (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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ซึ่งความเดือดรอนของประชาชนที่ฝากทานสมาชิกสภามาหลายครั้งแลว แตถาทำเปน
ฝาคูตระแกรงเหล็กเราคงไดลาชาเราใชแผนพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปใชทดแทนไปกอนนะ
ครับ ซ่ึงตองขอฝากขาราชการประจำดวยวาจะใชงบประมาณจากกองไหน สวนเรื่องน้ำ
ของคุณสายัญตอนนี้ผมใหทางกองชางเตรียมแบบที่พักน้ำประปาขนาดใหญไวแลว 
อาจจะตองใชงบประมาณ 2.9 ลานบาท ตามแบบ เดี๋ยวจะตองคุยกันนอกรอบอีกนิด
หนึ ่งว าตองใชพื ้นที ่มากนอยขนาดไหน แบบแปลนใหชางเคเตรียมใหแลวครับ                   
แตเบื้องตนขอย้ำกับชุมชนใหตั้งกลุมผูใชน้ำขึ้นมากอนในเบื้องตนเราจะดำเนินการได
ตองมีกลุมผูใชน้ำที่ชัดเจน เพราะในการตั้งแบบขอถังน้ำประปาตรงนี้มันมีปริมาณของ            
ผูใชน้ำใชกี ่ครัวเรือนกี่คน เราตองตั้งกลุมผูขอใชน้ำฝากคุณสมพรกับคุณประสิทธิ์          
ชวยเรงใหดวยครับ ที่เห็นหลักๆ คือ ชุมชนเขานอย ชุมชนตลาดใหม ชุมชนนาโพธิ์               
3 ชุมชนหลักๆ ท่ีตองการใชน้ำ ขอบคุณครับ 

      นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
      ประธานสภาเทศบาล 

         ขอขอบคุณ คุณทานรองนายกฯ ครับ เรื่องนี้อันตรายเลยครับถาเกิดวามีเด็ก
พลัดตกขาหักข้ึนมา ผมคิดวาการแกปญหาเราสามารถหลอคอนกรีตโดยการเสริมเหล็ก 
ผมจบโยธามาเรื่องแคนี้กองชางทำไดอยูแลวครับเสริมเหล็กใหใหญขึ้นก็สามารถรับ
น้ำหนักท่ีจะแตกหักได ถามีแตคอนกรีตมันก็แตกสุดทายถาทำแบบไมไดแจงมา ผมคิด
วาทำไดอยาปลอยจนถึง 6 เดือนเลยถึงจะทำเหล็ก ขอบคุณครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
        ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ 

      นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
      เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน ท่ีจริงเรามีแผนอยูเขาเขียนแคปรับปรุงซอมแซมไมไดเปนการกอสรางใหม  
เราจำเปนตองปรับแผนจะตองปรึกษากับคุณอรพรรณ ที่จริงอยากทำเปนแผนเหล็ก        
ใหม่ันคงถาวรไปทีเดียวเลย ถาไปทำเปนคอนกรีตอีกพอมีรถเขาไปแตกหักอีก เราตั้งใจจะ
ทำใหมันดีทีเดียวไปเลย เราจะเปลี ่ยนเปนปรับแผนในสวนของกองสาธารณสุขฯ            
ก็เตรียมตัวกันอยูแลว กรณีท่ีทานรองจักรพันธุบอกวาจะไปซ้ือแผนพ้ืนก็ลองดูความยาว
วาพอดีกันไหม แตการยกการลางก็ไมสะดวกอีกปลัดกับกองสาธารณสุขจะเรงเรื่องนี้กัน 
ถาเกิดไมไหวจริง ๆ ก็จะเรียนใหทานทราบวาทำไมได เดี๋ยวใหกองชางไปดูฝาคู 33 ฝา 
คอนขางเยอะถาหลอเอง กองชางก็เคยไปทำให 2 – 3 ฝา ก็คิดวานาจะทำใหมใหมันดี
ไปเลย แตถาตองใชเวลา 6 เดือน อยางที่ทานพูดก็ตองใหกองชางทำ แตถาซัก 2 เดือน 
เดี๋ยวจะดำเนินการใหอยางที่ทานนายกเรียนวาตองเขาสภาเพราะเปนการกอสรางใหม 
เปนครุภัณฑ อาจจะตองขออนุมัติสภาถาไมถึงสมัยประชุมเดือนพฤษภาคม ตองขอ
อนุมัติเปดวิสามัญตอนายอำเภอ ขอรบกวนทานอีกครั้งคะ ขอบคุณคะ 

      นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
      ประธานสภาเทศบาล 
                  ตรวจถูกตอง 
 
 
 
           (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                    
              ประธานกรรมการ 

         ขอขอบคุณ เลขานุการฯ ครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
                  ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
 
 

            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                     (นางเกษร  คงชาญกิจ)         
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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        ขอเชิญ คุณทานรองพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ ์ครับ 

      นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
      รองนายกเทศมนตรี 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน ผมขอฝากความหวงใยถึง คุณวัชระ ผมดูในไลนกลุมชุมชนโดนเกือบทุกเชา  
ผมอยากจะเสนอสักนิดในสวนของฝาคูตลาดสด ถาเราจะตั้งโครงการใหมเริ่มตั้งแต
เพ่ิมเติมแผน เรื่องท่ีเปนหวงกลัววาถาเปนแผนเหล็กสรางเสร็จแลวนำไปวาง ผมกลัววา
ถูกยกหมดขโมยไปขาย สิ่งท่ีนาจะดำเนินการตอนนี้คือ ซ้ือแผนพ้ืนไปวางกอน ในสวนท่ี
มีรถเขาออกใชวัสดุกองชางนำมาหลอเอง เสริมเหล็กใหเยอะนาจะดีกวา ขอฝาก               
ทานประธานดวยครับ 

          ขอขอบคุณ ทานรองพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบางครับ 
        ขอเชิญ คุณสายัญ ประหารภาพ ครับ 

      นายสายัญ  ประหารภาพ 
      รองประธานชุมชนเขานอย 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร          
ทุกทาน ชุมชนเขานอยจัดงานวันกินผักปลอดสารพิษ จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ชุมชนเขา          
จัดขึ้นมาเองนำผักปลอดสารพิษมาใหชุมชนบริโภคกัน เพื่อความปลอดภัยในชุมชน            
โดยมีว ิทยากรจากไขนุ ยขาวมาสัมภาษณ อยากจะชวนเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                      
ไปรวมดวย 

      นายสุรเชษฐ สุรภักดี 
      ประธานสภาเทศบาล 

      หากไมมีสมาชิกสภาทานใด จะแสดงความคิดเห็น ผมขอขอบคุณทานนายกฯ 
ทานรองนายกฯ  ทานเลขานายกฯ ทานสมาชิกสภา ผูทรงเกียรติ ทุกทาน พนักงาน 
เจาหนาที่ และประชาชนที่รับฟง เสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ 
ขอบคุณครับ    

      ปดประชุมเวลา 11.55 น.  
                                   

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

                          ตรวจถูกตอง 

            (ลงชื่อ)..............วชัระ  ภูประเสริฐ............ประธานกรรมการ                                                      
                             (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                   

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

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