
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 

ประชุมเม่ือวันท่ี  6  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

***************** 
ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

1 นายสุรเชษฐ        สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ      สุรภักด ี  
2 นางอรภักดิ์         เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล อรภักดิ์       เจนวิชชุเมธ  
3 นายจักรพันธุ       จุลภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรพันธุ     จุลภักดิ ์  
4 นายจักรฤทธิ์       ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล จักรฤทธิ์     ชุมแกว  
5 นายจักรกริศน     แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล จักรกริศน   แปนเพ็ชร  
6 นายเอกชัย         ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย       ศรีพิทักษ  
7 นายวัชระ           ภูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล วัชระ         ภูประเสริฐ  
8 นายสมพร          สุขสวสัดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร        สุขสวัสดิ ์  
9 นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ    สีงาม  

10 นายพงศกร         พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร      พงษเกษมพรกุล  
11 นายสุนทร          ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร        ขวัญชัยรัตน  
12 นางอำไพ           ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล อำไพ         ศิริแกว  
13 นางจารีวัฒน       กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน     กุลเจริญ  

  
  

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

๑ นายณรงค        แซใช นายกเทศมนตรี ณรงค        แซใช  
๒ นายสุเทพ         ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี สุเทพ         ฤทธิรัตน  
๓ นายสุทธิรักษ     ม่ันคง รองนายกเทศมนตรี สุทธิรักษ     ม่ันคง  
4 นายตรี            วิสุทธิคุณ ท่ีปรึกษานายกฯ ตรี            วิสุทธิคุณ  
5 นางสาวสุนิษา    เทวเดช เลขานุการนายกฯ สุนิษา        เทวเดช  
6 นายพรเทพ       เพชรอนันต รองปลัดเทศบาล พรเทพ       เพชรอนันต  
7 นางจิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน  
8 นางโสภา          จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา          จันทรแกว  
9 นายคีตวิทย       แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย       แกวแกมจันทร  

          
               ตรวจถูกตอง                          ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)               (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                                                  
            ประธานกรรมการ                            กรรมการ                                 กรรมการ/เลขานกุาร 
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ผูเขารวมประชุม (ตอ) 
 

ลำดับ
ท่ี 

         ช่ือ – สกุล ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

10 นางธิดารัตน      ชูแกว รก.ผอ.กองการศึกษา ธิดารัตน      ชูแกว  
11 นายประสิทธิ์     วัดศร ี หัวหนาฝายปกครอง ประสิทธิ ์    วัดศรี  
12 นายทักษิณ       สุทธิเจริญ หัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ ทักษิณ       สุทธิเจริญ  
13 นางสาวอัญชลี    อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ อัญชลี        อิสสภาพ  
14 นางอัญชลี        สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี        สมาทิน  
15 นางสาวอรอนงค  คงแทน คนงาน อรอนงค     คงแทน  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผู ที ่ร ับฟงเสียงตามสายอยู ในขณะนี ้ วันนี ้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2564 ซึ ่งตรงกับ 
วันศุกรท่ี  6  สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล  ขณะนี้               
สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียน                
บูชาพระรัตนตรัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
              
 

(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
       ขออนุญาตอานประกาศฯ 

ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2564 
..................................... 

       ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕64  โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี  

1 – 30 สิงหาคม 2564 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก  

เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม ๒๕64 ตามประกาศกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุม

สามัญ ประจำป พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕65 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม ๒๕64 นั้น 

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล              

พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2554  ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ   

สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2564                      
                                           

  
            ตรวจถูกตอง 
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
                (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                   ประกาศ   ณ   วันท่ี  19  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
                 สุรเชษฐ  สุรภกัดี 

        (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย       
      ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ขอเรียนเชิญคะ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ และผูท่ีรับฟงเสียงตามสาย         
ทุกทาน วันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำป                  
พ.ศ. 2564  ซ่ึงตรงกับวันศุกรท่ี 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูท้ังหมด 8 วาระ ผมขอเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
        สำหรับวันนีไ้มมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชมุสภาแหงนี้ทราบ นะครับ 

ท่ีประชุม รบัทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประชุมเม่ือวันท่ี 30             

มิถุนายน  2564  
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนนิการ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล     

        เรียนทานประธานสภาท่ี เคารพ ท านสมาชิกผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร และ                     
ผู เขารวมประชุม  ทุกทาน ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 
2564 ซ่ึงรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 28 หนา ประกอบดวย 10 วาระดวยกัน 
หนาท่ี 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน  ผูไมมาประชุม จำนวน 1 ทาน  
ผูเขารวมประชุม จำนวน  6 ทาน หนาท่ี 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพ่ิมเติมจากหนาท่ี 1 
อีกจำนวน 10 ทาน และเปนเนื้อหากอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม หนาท่ี 3 เปน 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ คือ เรื่องการจัดตั้งศูนยอำนวยการ
ขจัดความยากจน และพัฒนาทุกชวงวัยอยางยั่งยืน ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอ มีบุคลากรของเทศบาล 3 ตำแหนง ไดแก 1. นายกเทศมนตรี 2. สมาชิกสภาเทศบาล 
จำนวน 12 ทาน 3. ปลัดเทศบาล เปนคณะกรรมการในศูนยฯ ดังกลาว ระเบียบวาระท่ี 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก ประจำป                     
พ.ศ. 2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 และรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 จนถึง หนาท่ี 5 
มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ครั้งแรก ประจำป 
2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ตอไป การรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
จนถึง หนาท่ี 7 มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 

  
            ตรวจถูกตอง 
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ 

                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
                (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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ประจำป 2564  และระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป            
ตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน จนถึง หนาท่ี 11  มติท่ีประชุมเห็นชอบ             
4 ทาน ไมเห็นชอบ 6 ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง       
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย เปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวด  คาครุภัณฑ จนถึง หนาท่ี 16                  
มติท่ีประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง และ
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จนถึง หนาท่ี 18 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี 
และงดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 จนถึง 
หนาท่ี 19 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
และระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการ
ใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จนถึง หนาท่ี 21 มติท่ีประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี 
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติเรื่องการคัดเลือกผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนรอนพิบูลย 
จนถึง หนาท่ี 22  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 
1 เสียง และระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
หมวดคาครุภัณฑ  จนถึง หนาท่ี 23 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน   ไมเห็นชอบ ไมมี และ                 
งดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องการติดตามผล การประชุมครั้งท่ีผานมา 
เรื่องอ่ืน ๆ  
        - นายเอกชัย  ศรีพิทักษ  ไดติดตามงาน 3 เรื่อง เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร           
ท่ีไดดำเนินการขุดลอกคูคลองท่ีหลังตลาดใหม ซ่ึงไดดำเนินการเรียบรอยแลวครับ  
เรื่องท่ี 2 เขียนคำรองขอโปะไฟ จำนวน 3 โปะ ทางเขานาโพธิ์ รอหลายวันแลว ชวยติดตาม
เรื่องใหดวยครับ เรื่องท่ี 3  ขอถังขยะ ชวยติดตามใหดวยครับ  
        - นายวัชระ  ภูประเสริฐ ขอใหเพ่ิมโปะไฟทางไปโรงเรียนดรุณศึกษา และชวยตัดหญา
ทายตลาดสดท่ีเปนคูระบายน้ำ สวนฝาคูระบายน้ำ กองชางลงไปดำเนนิการใหเรียบรอยแลว    
        - นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว  ขอรถ JCB ขุดคลองหลังไฟฟา ขอไป 1 เดือนแลว ยังไมได
ดำเนินการครับ   
        - นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน แจงเรื่องถนนเปนหลุมบอขางโรงเรียนวัดสุวรรณรังษี     
        - นายจักรกริศน   แปนเพ็ชร แจงเรื่องน้ำประปาไมไหล 3 วัน แลว 
        - นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีจัดซ้ือเจลและแมส                  
มาแจกจายพ่ีนองประชาชน โดยแจกจายผาน อสม.       
                           
 

          ตรวจถูกตอง 
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ 

                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
                (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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          - นายสมพร  สุขสวัสดิ์  แจงมา 2 เรื่อง เรื่องท่ี 1  เรื่องกองบุญสวัสดิการชุมชน  

อยากใหฝายบริหารชวยพิจารณาเรื่องเงินอุดหนุนดวยครับ เรื่องท่ี 2 เรื่องขยายเขตไฟฟา                  
บานนายสวัสดิ์ วีระประเสริฐกุล   
        - นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ขอแจงเรื่องขยายไหลทางถนนสายนาโพธิ์ - หนองคูขัน  
เนื่องจากมีรถตกขอบถนนบอยมาก  
       - นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ขอชื่นชมคณะผูบริหาร พนักงาน การทำงานรวดเร็วทันใจ
สามารถตอบสนองความตองการของพ่ีนองประชาชนไดดี  และไดรวมพูดคุยปรึกษาหารือกับ
นายอำเภอรวมกับ สจ. สัญชัย  แซลิ่ม ในตอนเชาเก่ียวกับการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ  

         - ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ไดตอบขอซักถามท่ีทานสมาชิกไดเสนอมาเรื่องรถ JCB             
ตั้งงบประมาณน้ำมันของกองชาง บางครั้งไมเพียงพอ สวนเรื่องน้ำ ไดแจงงานปองกันฯ
สำรวจบานท่ีไดรับความเดือนรอนวาจะชวยเหลืออยางไรไดบาง บางรายการอาจจะลาชา
ตองขออภัย   
       - ทานรองนายกฯ สุเทพ ไดตอบขอซักถามเรื่องการจัดซ้ือเจล และแมส จัดซ้ือจำนวน 
2,300 ชุด   
      - นายตรี  วิสุทธิคุณ ท่ีปรึกษานายกฯ ไดรวมพูดคุยเรื่องปญหารถขยะ ตอนนี้เหลือ           
รถขยะ 1 คัน แลว ท่ีใชงานได และเสนอใหทางสภารวมกันแกไขปญหา ซ่ึงเปนปญหาเรงดวน 
       - นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  ขอพูดคุยเพ่ือใหไดเขาใจตรงกัน เก่ียวกับการขอทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมการจัดซ้ือเจล และแมส ซ่ึงเปนหนาท่ีของสมาชิกสภาท่ีสามารถซักถาม
ในเรื่องท่ีเขาอภิปรายไป  ในรอบท่ีผานมา     
       - ทานนายกฯ ประสานเรื่องน้ำกับทาน ส.ส.ชัยชนะ  เดชเดโช แลว และของนายวัชระ   
ภูประเสริฐ แจงมาก็จะรีบดำเนินการให  และของนางสาวอุไรวรรณ  สีงาม เสนอมากำลัง
ดำเนินการอยู และจะพิจารณาโดยเรงดวน  
       - นางจารีวัฒน  กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล  ไดแจงวาวันนี้จะใหผูอำนวกการกอง 
รวมพูดคุยในภารกิจหนาท่ีในกองวามีอะไรบาง เนื่องจากเวลาลวงเลยมาพอสมควรตอง        
ขออภัยดวยคะ และเรื่องรถขยะตอนนี้ไมไหวแลวใชไดแค 1 คัน  จำเปนตองซ้ือเพ่ิมอีก 1 คัน        
       - ทานนายกฯ ไดพูดคุยเก่ียวกับการทำงาน และยินดีรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน ท่ีนำเสนอ และสะทอนปญหาของพ่ีนองประชาชน ปดประชุม                
เวลา 12.50 น. ขออนุญาตสรุปรายงานแคนี้กอนคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแกไขใน
สวนท่ีไมถูกตอง บาง ครับ 
      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนท่ีไมถูกตอง  ผมถือวาสภาแหงนี้รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 30 
มิถุนายน 2564  ครับ 
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รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2564 ประชุม
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
ญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) 
     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ                                                           

           ตรวจถูกตอง 
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ 

                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
                (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 



                                  -6- 
นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย อีกหนึ่งครั้ง ฉะนั้น โอกาสนี้ คณะผูบริหาร เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 

  
 

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

             ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
            1.1.1 เงินฝากธนาคาร                จำนวน   64,760,320.61.- บาท 
            1.1.2 เงินสะสม                        จำนวน 117,325,890.69.- บาท 
            1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม            จำนวน   14,304,281.35.- บาท 
            1.14 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพัน 
                     และยังไมไดเบิกจาย จำนวน 5 โครงการ 
                                                        จำนวน     1,049,859.72.- บาท 
            1.15 รายการท่ีกันเงินไวโดยยังไมได 
                    กอหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ 

                                                       จำนวน    11,631,000.00.- บาท 
    1.2 เงินกูคงคาง จำนวน 22,910,580.28.- บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม  
    พ.ศ. 2564       
    2.1 รายรับจริง จำนวน 49,876,320.65 บาท ประกอบดวย 
          หมวดภาษีอากร                           จำนวน        666,342.10.-  บาท 
          หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   
                                                        จำนวน     1,087,278.90.-  บาท 
         หมวดรายไดจากทรัพยสิน                จำนวน         920,568.34.- บาท 
         หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย  
                                                        จำนวน                   0.00.-  บาท 
         หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                     จำนวน            34,270.00.- บาท           
         หมวดรายไดจากทุน                       จำนวน                   0.00.-   บาท 
         หมวดภาษีจัดสรร                          จำนวน      23,275,978.81.- บาท 
         หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                   จำนวน      23,891,882.50.- บาท 
 

 

  
  

 
 

           ตรวจถูกตอง 
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ 

                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
                (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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        2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 383,304.25 บาท 

       2.3 รายจายจรงิ จำนวน 39,194,917.86 บาท ประกอบดวย 
              งบกลาง                                 จำนวน   12,691,133.02.- บาท 
              งบบุคลากร                             จำนวน   15,746,535.53.- บาท 
              งบดำเนินงาน                           จำนวน     6,648,389.31.- บาท 
              งบลงทุน                                 จำนวน           1,500.00.-  บาท 
              งบเงินอุดหนุน                          จำนวน     4,107,360.00.- บาท 
             งบรายจายอ่ืน                           จำนวน                 0.00.-   บาท 
        2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
               จำนวน 404,489.00.- บาท 
        2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี    จำนวน 0.00.-  บาท                 
        2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม             จำนวน 0.00.- บาท 
        2.7 รายจายท่ีจายจากเงินกู                                  จำนวน 0.00.- บาท 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
               อำเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป  2563 

ประมาณการ 
ป  2564 

ประมาณการ 
ป  2565 

รายไดจัดเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร 621,523.02 2,240,000.00 2,240,000.00 
     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,515,248.96 1,481,500.00 1,531,500.00 
     หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,544,272.81 1,350,000.00 1,350,000.00 
     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 161,105.00 320,500.00 320,500.00 
     หมวดรายไดจากทุน 14,150.00 10,000.00 10,000.00 
รวมรายไดจัดเก็บเอง 3,856,299.79 5,402,000.00 5,452,000.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 31,115,346.99 32,838,000.00 32,838,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

31,115,346.99 32,838,000.00 32,838,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

   

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 29,897,591.00 33,000,000.00 31,710,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

29,897,591.00 33,000,000.00 31,710,000.00 

รวม 64,869,237.78 71,240,000.00 70,000,000.00 
             ตรวจถูกตอง 
 

     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ 

                         ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 

                (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรธีรรมราช   

2. รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 
ป  2563 

ประมาณการ 
ป  2564 

ประมาณการ 
ป  2565 

จายจากงบประมาณ    
งบกลาง 19,647,291.20 20,854,300.00 21,577,060.00 
งบบุคลากร 18,506,479.20 22,255,180.00 23,277,360.00 
งบดำเนินงาน 10,084,537.86 18,748,340.00 17,374,184.00 
งบลงทุน 1,597,863.00 3,875,100.00 2,420,316.00 
งบเงินอุดหนุน 5,430,173.16 5,477,080.00 5,337,080.00 

รวมจายจากงบประมาณ 55,266,344.42 71,210,000.00 69,986,000.00  
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

อำเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป  
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,400,044 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,047,760 
ดานบริการชุมชมและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 10,518,360 
     แผนงานสาธารณสุข 2,752,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห 384,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 10,315,880 
     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 887,580 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,059,500 
ดานการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,043,816 
ดานการดำเนนิงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 21,577,060 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 69,986,000  
            ตรวจถูกตอง 
 

     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              

        ประธานกรรมการ 

                         ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 

                (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        

                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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         ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2541  แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปจจุบัน จึงขอเสนอญัตติฯ นี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะตรวจสอบ 
และพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565      
วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) บางไหมครับ และกอนท่ีจะพิจารณาวาจะรับหลักการ         
รางเทศบัญญัติฯ หรือไมนั้น 
       ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน วาระแรก คือ ข้ันรับหลักการ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
       ขอ 47 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิก
สภาไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  
      เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานกุารสภา ครับ 
       ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บางครับ ขอเชิญครับ 
        ขอเชิญ คุณจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ตรวจถูกตอง 
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน จากการแถลงนโยบายของทานนายกเทศมนตรีในรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงเราจะเห็นไดวาในการจัดตั้ง
งบประมาณของนายกฯ ในรอบนี้ เงินรายรับ - รายจาย ท้ังหมดของทาน ผมถือวาไดต้ัง
งบประมาณของป พ.ศ. 2565 นี้แบบสมดุลนะครับ ซ่ึงรายจายกับรายรับสมดุลกัน  
ประมาณการ 70 ลาน ในเทศบัญญัติรอบนี้จัดตั้งไว 69,986,000 บาท ผมขอไปดูใน
รายละเอียดสวนตาง ๆ ขอเริ่มเลยนะครับ 
        หนา 108  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง จัดทำปรับปรุงขอมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จำนวน 300,000 บาท โครงการนี้ เหมาะสมอยางยิ่ ง  
นะครับ เพราะปท่ีผาน ๆ มา ระบบบัญชีภาษีของเรายังใชแบบ Manual (ทำมือ) ยังไมได
เปนระบบคอมพิวเตอร ถาเราไดทำการปรับปรุงระบบ หรือจะเพ่ิมงบประมาณ ใหเปน 
ระบบฐานขอมูลท่ีเปนระบบคอมพิวเตอร ผมเชื่อเปนอยางยิ่งวารายรับของเทศบาล                
ตำบลรอนพิบูลยจะไดเงินภาษีอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเขามาเปนรายรับของเทศบาลไดเพ่ิม 
มากข้ึน ในป พ.ศ. 2565 ผมคิดวาคงจะทำเสร็จนะครับ  
                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
                (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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         หนา 125  แผนงานการรักษาความสงบภายในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 200,000 บาท             
ผมเห็นความตั้งใจของคณะผูบริหารชุดนี้ ตั้งแตชุดที่ผานมาก็พยายามแลวนะครับ 
ในการพยายามจัดตั้งกลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตรงนี้ผมขอสนับสนุน
เต็มท่ี และผมอยากใหผูบริหารกลับไปดูดวย เม่ือไดจัดตั้งพวกเขาแลว เขาเขามาเปนจิตอาสา 
เขาไมมีเงินเดือน ตอนนีร้ะเบียบเปดกวางสามารถเบิกคาตอบแทนไดแลว ผมอยากจะให 

 ตั้งงบประมาณสวนนี้ทำเปนคำสั่งของเทศบาลใหเขาออกปฏิบัติหนาท่ีได 
        หนา 136 แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  วัสดุกีฬา  
ทานประธานครับ ในป พ.ศ. 2564 ตั้งงบประมาณไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปน 
คาจัดซ้ือวัสดุกีฬาตาง ๆ  เชน ลูกปงปอง ไมปงปอง ลูกฟุตบอล ลูกแบดมินตัน ไมแบดมินตัน ฯลฯ 
ถาทานเห็นความสำคัญทานจะไมตัดลดตรงนี้ วัสดุตาง ๆ สวนนี้ซ้ือไวใหเยาวชนหรือกลุม
ชุมชน ป พ.ศ. 2565 ตั้งไว 30,000 บาท ทานไมไดใหความสำคัญกับกีฬาเทาใดนัก            
ก็เหมือนกับครั้งแรกท่ีทานแถลงนโยบาย ส.ท.จักรฤทธิ์ฯ ก็ไดอภิปรายในเรื่องนี้ไปแลว              
ถาเปนไปไดผมอยากจะใหเพ่ิมงบประมาณในสวนนี้ เพ่ิมโดยวิธีการงบประมาณของทานดาน
ไหนก็ไดในการโอนงบประมาณในภายหลัง 
        หนา 163 แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผูสูงอายุ ตั้งงบประมาณไว 150,000 บาท ผมคิดวานอย
มากในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลยของเรา ในงบประมาณ 69 ลาน หรือเกือบ 
70 ลาน ทานจะเห็นวามีการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผูสูงอายุ มีโครงการ
เดียว นาจะมีโครงการอ่ืนเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ หรือวาจะเปนโครงการอ่ืน ๆ ท่ีใหกับ
ผูสูงอายุในรูปแบบตาง ๆ  แลวก็ในดานผูดอยโอกาสทานยังขาดไปนะครับ  ในเขตเทศบาล
ไมใชมีเพียงแตผูสูงอายุ ยังมีผูพิการ ผูดอยโอกาสในดานตาง ๆ หรือวาทานจะบริหาร 
แบบไหนอยางไร ในกลุมของผูดอยโอกาส ผูพิการ หรือวาทานจะมีงบประมาณจากสวนอ่ืน
มาชวย ผมตั้งขอสังเกตนะครับ ในเรื่องของศูนยผูดอยโอกาสและคนพิการ ไมทราบวา 
เขาเดินในรูปแบบไหน อยางไร หรือใชงบประมาณสวนไหน  
        หนา 169 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
วัสดุเครื่องแตงกาย ผมอยากจะเรงรัดนะครับ วาไหน ๆ ก็ตั้งคาวัสดุเครื่องแตงกายไวแลว  
พอผานงบประมาณป พ.ศ. 2565 ไปแลว อยากจะใหผูบริหารจัดซ้ือเพ่ือเปนเครื่องแบบ 
ยูนิฟอรมของเทศบาลเอง ผมเห็นแลววามีทุกกอง และบางกองก็ตั้งงบประมาณไวสูงมาก                       
แตสิ่งท่ีผมอยากใหเรงรัดท่ีสุดในปนี้เลยก็ไดของกองสาธารณสุขฯ เพราะเกิดภาวะของ 
โรคระบาด ขณะนี้ถุงมือ แมส หมวกคลุมผม รองเทายาง สำคัญนะครับ ผมเคยถามเขาแลววา
ถาใสเปนยูนิฟอรมชุดลูกหมี เขาบอกวาเขารูสึกอึดอัดไมสะดวกท่ีจะใส แตผมวาในสวนของ
การปองกันโรคระบาดนี้ ขยะติดเชื้อก็มีนะครับ เพราะเปนขยะจากครัวเรือน นาจะเรงจัดซ้ือ
ในป พ.ศ. 2564 นี้กอน ไปตอนะครับ งานการไฟฟาและการประปา ผมขอเสริมตอจาก 
ทานเอกชัย ศรีพิทักษ ซ่ึงไดอภิปรายไวเม่ือสักครู เพราะผมเห็นใจทานนะครับ ตัวทาน 
รับความเดือดรอนของพอแมพ่ีนองประชาชนในเขตนาโพธิ์  ขยายไฟฟามา 3 สาย  
ซ่ึง ณ วันนี้ทานก็ดีใจแลววามีการประมาณการ และเทศบาลโดยกองชางไดใหการไฟฟา 
 

             ตรวจถูกตอง 
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ 

                      ตรวจถูกตอง                                  ตรวจถูกตอง 
 
                (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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            ตรวจถูกตอง 
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ 

สวนภูมิภาคประมาณการมาแลว อาจจะมีโวยวายนิดหนอยวาทำไมไมบรรจุในเทศบัญญัติ  
คิดวางบประมาณไมเพียงพอนะครับ ในการบริหารงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางในการจัด
โครงการ เพ่ือใหบรรจุในเทศบัญญัติ ผมขอกระตุนไปอีกนิดนะครับ วาถามีงบประมาณคง 
เหลือ ยังไงใน 3 สายนี้ ขอใหจัดงบประมาณเพ่ือตอบสนองความเดือดรอนในเรื่องท่ี 
ทานสมาชิกสภา เอกชัย ศรีพิทักษ ไดเสนอดวยนะครับ 
      หนา 171 งานไฟฟาและการประปา ซ่ึงสวนมากท่ีเราจะทำ คือ อุดหนุนใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคกับการประปาสวนภูมิภาคเพ่ือขยายเขต แตในสวนนี้ถาจะมองใหเห็นชัด ๆ               
3 เดือนท่ีผานมา ในสวนของการไฟฟาสวนภูมิภาคในตลาดรอนพิบูลยมีปญหาจริง ๆ  
ซ่ึงแนวทางการแกไขผมอยากใหทางคณะผูบริหารคิดใหเสร็จนะครับวาในเม่ือการประปาสวน
ภูมิภาคมีปญหาในสวนของพ่ีนองในตลาดแลวมีทานสมาชิกสภาหลาย ๆ ทาน ไดนำเสนอมา
วาวิธีการแกไขปญหาอยากจะใหปรึกษากันและแกไขใหเสร็จ ไมวาเราจะทำเองหรือแบบไหน
อยางไร จะมีแหลงน้ำของตัวเอง สงน้ำอยู 3 เดือนแลว เหนื่อยมาก  ผมวาเดี๋ยวทานสมาชิก
สภา ส.ท.จักรกริศน แปนเพ็ขร ก็คงจะอภิปรายเรื่องนี้เชนเดียวกัน แตพอผมมาเห็นในเรื่อง
ของการไฟฟาและการประปา ไมบรรจุในเทศบัญญัติคงเปนเรื่องงบประมาณท่ีมีจำนวนจำกัด 
        หนา 185 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งงบประมาณไว 
100,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนแกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล  
ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ เปนท่ีชัดเจนแลวนะครับวาวันนี้ระเบียบ 
เปดกวางใหเราอุดหนุนใหกับพ่ีนองในชุมชน ซ่ึงมาทำงานแบบจิตอาสาเพ่ือมาทำงานเปน
สวนหนึ่งใหกับกลไกเทศบาลของเรา ถาไมมี พ่ีนองชุมชนเราก็เดินไมไดนะครับ และอีกยางท่ี
ผมติดใจอยูนิดหนึ่งวานอยเกินไปหรือไม ในการท่ีจะอุดหนุนใหกับพ่ีนองในชุมชนตรงนี้ 
ของเรามี 10 ชุมชน ๆ ละ 10,000 บาท เพ่ือใหพ่ีนองในชุมชนไปจายตามวัตถุประสงค 
และเปาหมายท่ีวางไว ผมคิดวานาจะเปนการนำรอง ผมอยากจะเสนอวาในปถัด ๆ ไป  
ถาพ่ีนองประชาชนในชุมชนจายเงินเพ่ือนำไปใหตรงวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนด 
ไวแลว ปตอ ๆ ไป ผมขอใหเพ่ิมใหชุมชนปละ 20,000 บาท หรือ 30,000 บาท ก็ยังดี 
เพราะอยาลืมนะครับวากลไกตรงนี้สำคัญท่ีสุดของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เขาก็เปน
ตัวแทนสวนหนึ่งของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลยอยากจะใหเพ่ิม
ตรงนี้ ครับ 
        หนา 187 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ  เขารวมการแขงขัน ตั้งงบประมาณไว 100,000 บาท 
ผมขอยอนกลับไปท่ีเรื่องวัสดุกีฬานะครับ  ผมขอเปรียบเทียบใหเห็นชัด ๆ นะครับ วัสดุกีฬา
เคยตั้งไว 50,000 บาท  ปนี้ทานไมเห็นความสำคัญต้ังไวแค 30,000 บาท พอมาเริ่มการ
จัดการแขงขันและการจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ เขารวมการแขงขันปนี้ ตั้งไว จำนวน 
100,000 บาท ในป พ.ศ. 2564 ท่ีผานมา ตั้งไว 150,000 บาท  ผมเขาใจไดนะครับ 
วาปท่ีผานมาอาจจะไมมีการจัดการแขงขันหรือสงการแขงขัน เนื่องจากสถานการณโควิด 
2019 แตเราไมสามารถคาดคะเนไดเลยวาปหนาสถานการณโควิด 2019 จะอยูแบบไหน
อยางไร แตตอนนี้ทานมาลดแลวเหลือ 100,000 บาท มันชี้ประเด็นไดเลยวาทานไมเห็น 
                       ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
 
                (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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 ความสำคัญของกีฬา หรือของเยาวชน ซ่ึงลดไป 50,000 บาท มีอีกประเด็นหนึ่งจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ ซ่ึงทานตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึนมาเม่ือป พ.ศ. 2562 ตั้งไว 150,819 บาท              
ป พ.ศ. 2563 ตั้งไว 130,759 บาท มาป พ.ศ. 2565 ทานตั้งไว 170,000 บาท      
เพ่ิมข้ึนหลาย จะเพ่ิมสวนไหน หรือจะเพ่ิมแบบไหนอยางไรท่ี เพ่ิมงบประมาณข้ึนมา               
40,000 บาท เปนเงินท่ีเยอะพอสมควร 
        หนา 191 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถ่ิน สรางภู มิคุมกันในสังคมในมิติวัฒนธรรม ต้ังงบประมาณไว 70,000 บาท                
ผมไมทราบวากลุมเปาหมาย และวัตถุประสงคของโครงการ เปนแบบไหน อยางไร 
        หนา 194 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงการกอสรางคูระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแสวงคารแคร-หงสฟา หมู ท่ี  12 ต้ังงบประมาณไว 
285,102 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางคูระบายน้ำคอนเสริมเหล็กถนนสายแสวง 
คารแคร-หงสฟา ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกตั้งแต 0.30 เมตร ถึง 0.40 เมตร  
ตามระดับลาดเท ยาวรวมกันไมนอยกวา 86 เมตร  ผมไมไดติดใจเรื่องราคา ไมไดติดใจ             
เรื่องอะไร  ถาผมนึกออกตรงนั้นเปนท่ีหลุมน้ำ และคารแครของทานรองนายกฯ สุเทพ    
โซนทายเรือระยะทางดำเนินการ 86 เมตร สุดเสนหรือยังและแกปญหาไดจบไหม ทานอยา
ลืมนะครับวาบานเรือนบริเวณนั้นมีสรางใหมข้ึนมาประมาณ 4 – 5 หลัง  น้ำท่ีจะระบาย               
ลงมาสูคูระบายน้ำในบานหลังใหม ๆ บริเวณนั้นมาถึงไหม ในระยะ 86 เมตร ไมทราบวาทำ            
ท้ัง 2 ขาง ไหมครับ  ถาทำท้ัง 2 ขาง ก็เหลือแค 43 เมตร ผมวาจากแสวงคารแครมาจนถึง
ปากซอยหงสฟายาวกวานั้นนะครับ  อยากจะใหทำครบท้ังสาย หรือวาในครั้งตอไปคอยตั้ง
งบประมาณ ตั้งโครงการเขามาเพ่ิมนะครับ เพ่ือประโยชนของชาวบานในบริเวณนั้น               
ทานประธานครับ โดยภาพรวมของรางเทศบัญญัติฯ ของป พ.ศ. 2565 ผมก็เห็นวาควร        
นะครับท่ีทานทำมาในแผนงานตาง ๆ มีความเหมาะสม สมดุล แตในสวนท่ีผมไดพูดคุยไป        
ในสวนของแผนงานตาง ๆ หรือในสวนของบางโครงการท่ียังขาดไป อาจจะมีกระบวนการใด    
ท่ีเรายังมาเพ่ิมโครงการกันไดอีก คอยมาวากันในวาระอ่ืน ๆ หรือในวาระการแปรญัตติตอไป  
แต ท่ีผมเห็นในรางเทศบัญญัติ เปนงาน Routine (งานประจำ) ไมคอยจะมีโครงการ                
ใหม ๆ ข้ึนมา ท่ีผมเห็นสวนหนึ่ง แตผมไมไดกลาวถึงเม่ือครูเพ่ิงนึกไดเรื่องภาษาตางประเทศ
ท่ีได เพ่ิมข้ึนมาจากป ท่ีแลวและป ท่ีผาน ๆ มา ท่ีทานไดจัดข้ึนมาภาษาตางประเทศ                    
แตโดยรวมแลวเปนงาน Routine (งานประจำ) ท่ีเราทำอยูตลอด ในสวนท่ีผมไดอภิปราย           
ไปครบถวนแลว ถาหากผมนึกอะไรออกขออภิปรายอีกรอบนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ 
       ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมอีกบางไหมครับ ขอเชิญครับ 
       ขอเชิญคุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 
            ตรวจถูกตอง 
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 
 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันก็มีเรื่องงานบริการดานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
รายจายเพ่ือใหมาซ่ึงบริการ ซ่ึงเปนจางเหมาบริการครูฝกสอนออกกำลังกายและการเตน            
แอโรบิค จำนวน 50,000 บาท ซ่ึงทานนายกฯ ไดคุยกับดิฉันวาสมาชิกแอโรบิคตองการท่ี 
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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 จะออกกำลังกายทางดานแอโรบิค ซ่ึงใหดิฉันทำโครงการ สปสช. ดิฉันเห็นวาโครงการนี้ไดอยู

ในรางเทศบัญญัติ พ.ศ. 2565 แลว ซ่ึงสามารถท่ีจะดำเนินการไดเลย ก็ขอฝากทานนายกฯ           
ไวดวยนะคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ 
       ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมอีกบางไหมครับ ขอเชิญครับ 
       ทางผูบริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมใหกับทีมสภา บางไหมครับ ในประเด็นตาง ๆ ท่ี
ทานจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดสอบถามบางประเด็นเปนเนื้อหาของโครงการ ถามีขอมูลเพ่ิมเติม 
ก็อยากใหเพ่ิมเติมใหกับสภาแหงนี้ใหไดรับรูนะครับ 
      ขอเชิญทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธริัตน ครบั 

นายสุเทพ ฤทธิรัตน  
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน  ผมขอทำความเขาใจ 3 เรื่อง นะครับ 
       1. คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแสวงคารแคร – หงสฟา หลุมน้ำตรงนั้นมา
ตั้งแตป 2547 และถนนตัด ป 2547 เปนท่ีของผมครับ เม่ือตอนนั้นไมไดทำน้ำจะขัง                        
เปนเดือน ๆ ทานถาม ส.ท.จักรฤทธิ์ฯ ไดนะครับ เพราะมันเปนท่ีลุม ตอนท่ีเทศบาลเขาไป
ดำเนินการ ผมจำไดวาคุณเชิดชัยฯ เปนผูดำเนินการ ตรงนั้นไมมีระดับจะเปนท่ีลุม น้ำจะขัง
เปนเดือน ๆ  และท่ีวาระยะ 86 เมตร ขางเดียวจะเปนหลุมน้ำพอดี  อีกขางหนึ่งจะสูง      
ตอนท่ีผมไปอยูไดเอาทอเขามาแกปญหาทำใหรถผานไปได น้ำจะไหลหมดภายใน 4 ชั่วโมง              
แตถาตกกลางคืนผมจะเปดประตูท้ัง 4 ขาง ใหรถวิ่งผานไป และขอขอบคุณทานจักรกริศน 
แปนเพ็ขร ท่ีพาชางไปสำรวจ  
       2. วัสดุกีฬา จากตั้งไว 50,000 บาท เปน 30,000 บาท ตองเขาใจวาตอนนี้เปน
สถานการณโควิด ไมสามารถท่ีจะรวมกลุมกันไดถึง 5 - 10 คน เพราะฉะนั้นสถานการณ              
โควิดอาจจะกินระยะเวลานานกวาเดิม จึงตั้งงบประมาณไวนอย ไมใชไมเห็นคุณคาอะไร
สำหรับกีฬา เม่ือกอนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหกันเยอะนะครับในเรื่องของกีฬา แตพอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดกันไดก็จะจัดกันเยอะ เพราะระเบียบไมมี แตพอมีระเบียบ
การเบิกจายเงินมีกฎเกณฑมากข้ึนก็ทำไมได อาจจะมีชวงโควิดตอไป ถาเกิดอยางไรเรา
สามารถโอนเงินงบประมาณไดครับ 
        3. เรื่องของถุงมือ ปกติก็มีใหใชอยูแลวครับ ถางบประมาณเพียงพอก็จะซ้ือให 
ผมขอชี้แจงเพียงแคนี้กอน ในสวนอ่ืน ๆ ผมคอยตอบในวาระอ่ืน ๆ อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ 
       ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมอีกบางไหมครับ ขอเชิญครับ 
       ขอเชิญทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
        ตรวจถูกตอง 
 
(นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอชี้แจงของทานเอกชัย ศรีพิทักษ ท่ีไดกลาวถึงการ        
ขอขยายเขตไฟฟา ตอนนี้แผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2561 – 2565  มี 3 สายนะครับ 
ประกอบดวย 
 
                      ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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1. สายบริเวณบานนายโชติ 
2. สายบานนางเตี้ยง 
3. สายตลาดใหม - นาโพธิ์ 

ผมขอชี้แจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบ ขอบคุณครับ 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ม่ันคง ครับ 
       ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมอีกบางไหมครับ ขอเชิญครับ 
       ขอเชิญคุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอขอบคุณนะครับท่ีเห็นความสำคัญ แตถาทานมีเงิน
เหลือจายรบกวนดำเนินการดวยครับ พอแมพ่ีนองบริเวณนั้นเขาเดือดรอนเพราะมืดมาก 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ 
       ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บางครับ สำหรับผมก็ในฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่งท่ีรับฟง
เสียงชาวบานมาเหมือนกัน ขออนุญาตพูดในบทบาทของสมาชิกสภานะครับ วาผมคอนขาง
สงสัยในการทำเทศบัญญัติ คือ เรื่องแกปญหาเรื่องน้ำของคนในตลาดรอนพิบูลย จริง ๆ              
เราคุยเรื่องนี้กันมา 2 – 3 รอบแลว ณ หองประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ แต ณ วันนี้ท่ีผมยัง 
ไมเห็นแนวทางการแกปญหาท่ีชัดเจนของคณะผูบริหารเลย ซ่ึงท่ีผานมาผมก็ตองชื่นชม            
ทาน ส.ท.จักรกริศน แปนเพ็ชร ทานลุยงานมาก เอาน้ำไปแจกใหกับชาวบานในพ้ืนท่ีเปนท่ี
ประจักษวาได ใหความสำคัญ และก็จะแกปญหาเรื่องนี้ ให กับประชาชน ผมเขาใจ 
นะครับวาระเบียบราชการมีจุกจิกมากมาย ซ่ึงจะทำไดยากแต 3 เดือนแลวนะครับ ไมเห็น
แนวทางเลยวาจะแกอยางไร ตองขอฝากนะครับ เพราะเปนเรื่องใหญจริง ๆ  อีกหนึ่งเรื่อง 
การจัดการงบประมาณท่ีจะใชในปถัดไป ถาทานไมคิดวันนี้จะทำวันหลัง ก็จะเนิ่นนานไป
เรื่อย ๆ คณะผูบริหารจะคิดเห็นอยางไรชวยหาทางดวย 
        ขอเชิญทานนายกฯ ครับ   

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ทุกเรื่องไมวาจะเปนโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการศึกษาก็ดี  
ดานสาธารณสุขก็ดี ผมถือวา 108 ปญหา ซ่ึงคณะผูบริหารไดรับเลือกตั้งเขามายังไมเต็ม 
3 เดือนนะครับ แตถามวาปญหาทุกเรื่องของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ท่ีเรื้อรังไมได
ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ผมขอไมกลาวถึง ถาถามวาความอยากของผม               
คืออะไร ความอยากของผมก็คือจะเขามาดูแลพอแมพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีใหอยูดีมีสุข
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง และทุกๆ ดาน ไมวาเรื่องอะไรพอพ่ีนองประชาชนท่ีเขาเดือดรอน 
ท่ีเขามีความทุกข ผมถือวาผมทำหนาท่ีตรงนี้ใหถูกตองและเปนธรรม ใชจายงบประมาณ
อยางประหยัดถือวางบประมาณของแผนดินเปนเงินภาษีของประชาชนท้ังนั้น ท่ี                            
ทานจักรพันธุ ทานเอกชัย ทานอรภักดิ์ และทานสมาชิกสภาทุกๆ ทาน  ท่ีไดเสนอมาผมจะ
นำไปปรับปรุงและเสริมในสิ่งท่ีดีท่ีทุกทานใหคำแนะนำ ใหทุก ๆ ทาน มีความม่ันใจวา ผมมา
ทำหนาท่ีเพ่ือมาเปนตัวแทนใหกับพอแมพ่ีนองประชาชน และขอฝากใหทานสมาชิกทุกทาน 
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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ถาทำโครงการอะไร ผมยินดีใหทุกทานเสนอแนะ โครงการทุกโครงการ 3 เดือนท่ีผานมา           
ถาถามวาในการทำหนาท่ีของผม ผมถือวาผมทำหนาท่ีถูกตอง และยิ่งสถานการณโควิด
ดำเนินการเรื่องอะไรก็ตองยึดภัยพิบัติเรื่องโควิด  สำหรับเรื่องงบประมาณในการเบิกจาย      
ผมก็ตองระมัดระวังในการเบิก - จาย ผมถือวาขาราชการทุก ๆ ทาน ขออนุญาตเอยถึง 
ทานปลัด หัวหนากอง/ฝาย ใหความรวมมือเปนการดีมาประชุมกันทุก ๆ  เดือน ทุก ๆ  สัปดาห 
เพ่ือแกไขปญหาเรื่องพอแมพ่ีนองประชาชน วันนี้สมาชิกใหความสำคัญกับพอแมพ่ีนอง  
ผมยินดีนะครับ ท่ีสมาชิกทุกทานเสนอแนะเขามา เพ่ือมาชวยเหลือพอแมพ่ีนองประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ี ผมขอขอบคุณแทนพอแมพ่ีนองประชาชนทุก ๆ ทาน  เรื่องไฟฟาขออนุญาตคุย  
สักเล็กนอย การขยายเขตไฟฟาเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม ท่ีผานมาไดรวมประชุมกับหัวหนา            
ฝายไฟฟา ตอไปเทศบาลจะขยายเขตเราก็ดำเนินการเองไดไมตองใหไฟฟามาดำเนินการแลว 
ตอไปเราสามารถดำเนินการไดตามโครงการท่ีเราอุดหนุน แลวถาใหการไฟฟาเขาประมาณ         
การ สมมุติการไฟฟาเขาประมาณการมาแพงเกินกวาความเปนจริง ทานจักรพันธุ นาจะรูดี                
นะครับ  ถาใหไฟฟาประมาณการและหากเขาประมาณการมา 200,000 บาท เรามาทำเอง          
ไมถึง 100,000 บาท  ขอชี้แจงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ 
       ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมอีกบางไหมครับ ขอเชิญครับ 
       ขอเชิญทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอชี้แจงจากทานประธานท่ีไดกลาวถึงการบริหารจัดการ
น้ำท่ีผานมาแลวก็ไดดำเนินการตอจากผูบริหารชุดท่ีแลว  ท่ีเราจะขอบอน้ำบาดาลท่ี  
กรมทรัพยากรน้ำดูแลอยู ครั้งท่ีแลวไดทำหนังสือไปแลวก็เงียบหาย ตอนนี้ผมก็ไดสั่งการ
กองชางทำหนังสือติดตามเรื่องตอวาจะใหเรามาดูแลตอ แลวก็ทำเปนแบบตัวอยางของ
ชุมชนปรีชาทอง – นาลึก ท่ีเขาไดดำเนินการไปแลว ตอนนี้เขาใชอยูประมาณ 50 ครัวเรือน 

 ผมวาไดแกปญหาไดระยะหนึ่งนะครับ ตอนนี้มีจุดบอบาดาลท่ีตลาดใน – จานเรียวอีกจุดหนึ่ง 
นาจะแกปญหาเองได และอีกอยางท่ีผูบริหารชุดท่ีแลวท่ีทานปลัดฯ ไดขอประปาท่ีตั้งแทงค 
ตอนนี้ท่ีตลาดใหมเขามาดำเนินการแลวนะครับ อยากขอมาตั้งเพ่ิมเติมท่ีตลาดเปดทายท่ี
ชุมชนตลาดในจานเรียว อีกจุดหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
           ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

      ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ม่ันคง ครับ 
       ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บางครับ ขอเชิญครับ 
      จากการท่ีสมาชิกสภาทุกทานไดพิจารณาตรวจสอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแลว ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะ
อภิปราย ผมจะขอมติท่ีประชุมแหงนี้ นะครับ  
 
 
 
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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       สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ีหนึ่ง โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ 10 ทาน  
สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ีหนึ่ง  โปรดยกมือครับ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ตอไปเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
       ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผู เขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2554 ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวา
สามคนแตไมเกินเจ็ดคน                      

      (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
         ขอ 105 สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจำเปนแกกิจการ
ในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 
       (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัต ิ

        ขอ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแต
กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา
สองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
        การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และให
นำวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม (การเลือกรองประธาน) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณเลขานุการสภา ครับ  ขอใหสมาชิกสภาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
รางเทศบัญญัติฯ ซ่ึงตามระเบียบฯ กำหนดไวจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน 
เจ็ดคน  
      ขอเชญิสมาชิกสภาเสนอวาจะแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนก่ีทาน ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ คุณอุไรวรรณ สีงาม ครับ 

นางสาวอุไรวรรณ สีงาม 
สมาชิกสภาเทศศบาล 
 
 
 
 
 
            ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอกำหนดใหมีจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ 
จำนวน  3  ทาน  
 
 
 
 
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ คุณอุไรวรรณ สีงาม  ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)  
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหม หากไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน สรุปวาสภาแหงนี้เห็นชอบกำหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติฯ จำนวน  3  ทาน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกำหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน  
         ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติฯ  ตามจำนวน

ท่ีไดกำหนดไว ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ทานท่ี 1 ขอเชิญครับ 
       ขอเชิญ คุณจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ 

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอ คุณจักรกริศน แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ 
ทานท่ี 1 ครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ คุณจักรฤทธิ์  ชุมแกว  ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)  
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนเปนกรรมการแปรญัตติ 
ทานท่ี 1 อีกไหมครับ  หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนอีก สรุปวาท่ีประชุม
สภาฯ แหงนี้ มีมติเห็นชอบให คุณจักรกริศน แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 1 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคุณจักรกริศน แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 1  
         ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 2 ขอเชิญครับ 

       ขอเชิญ คุณอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉัน ขอเสนอ คุณอุไรวรรณ สีงาม เปนกรรมการแปรญัตติ 
ทานท่ี 2 คะ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ คุณอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ  ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)  
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนเปนกรรมการแปรญัตติ 
ทานท่ี 2 อีกไหมครับ  หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนอีก สรุปวาท่ีประชุม
สภาฯ แหงนี้ มีมติเห็นชอบให คุณอุไรวรรณ สีงาม เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 2 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคุณอุไรวรรณ สีงาม เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 2  
         ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 3 ขอเชิญครับ 

       ขอเชิญ คุณพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ 
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอ คุณจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ 
ทานท่ี 3 ครับ                     

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ คุณพงศกร พงษเกษมพรกุล  ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)  
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนเปนกรรมการแปรญัตติ 
ทานท่ี 3 อีกไหมครับ  หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอ่ืนอีก สรุปวาท่ีประชุม
สภาฯ แหงนี้มีมติเห็นชอบให คุณจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 3 

มติท่ีประชุม 
 
 
            ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

เห็นชอบใหคุณจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 3  
 
 
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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        สรุปวาสภาฯ แหงนี้ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจำนวนท่ี 

สมาชิกสภาเสนอ จำนวน 3 ทาน  เรียบรอยแลว ประกอบดวย 
 1. นายจักรกริศน      แปนเพ็ชร 

2. นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
3. นายจักรฤทธิ์        ชุมแกว 
      ขอเชิญเลขานุการสภาครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทานขออนุญาตทานประธานสภา คะ ตามท่ีประชุมสภาฯ ไดมีมติ
เห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 3 ทาน ประกอบดวย 1. นายจักรกริศน      
แปนเพ็ชร 2. นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 3.นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ไปแลวนั้น จึงขอเรียน
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท้ัง 3 ทาน รวมประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ 
แปรญัตติฯ และเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 
น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ตอไป เปนการกำหนด 
       1. ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวนก่ีวัน ตั้งแตวันท่ีเทาไหร ถึงวันท่ีเทาไหร ตั้งแต
เวลาใด จนถึงเวลาใด และสถานท่ีใด              
        2. ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรับไวจำนวนก่ีวัน คือ 
วันท่ีเทาไหร  เวลาใด  สถานท่ีใด 
        3. นัดประชุมในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม ในวันท่ีเทาไหร เวลาใด สถานท่ีใด 
       ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
        ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระแตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสอง 
นั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
           ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

       ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระท่ีสองใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 
       ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปดวย 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย  
 
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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        ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหาร
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติใหเสนอคำ
แปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตต ิ
        ขอ 50 เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงาน และบันทึก
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการ
แกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียว
ดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนคำแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน   
        ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงขอสงสัยตาง   ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติ วาจะกำหนด จำนวนก่ีวัน ตั้งแตวันท่ีเทาไหร ถึงวันท่ีเทาไหร ตั้งแตเวลาใด จนถึง
เวลาใด และสถานท่ีใด ขอเชิญครับ 

                                    ขอเชิญ คุณพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ               

ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน  3 วัน ตั้งแต            

วันท่ี 9  สิงหาคม  2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันท่ี 11  สิงหาคม 2564 เวลา  16.30 น.  

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                                     

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ คุณพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรองถูกตอง) 
        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภา

ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน  สรุปวาสภาฯ แหงนี้เห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ              

จำนวน 3 วัน ตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564          

เวลา  16.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                                     

มติท่ีประชุม เห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน  3  วัน ตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม  
2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันท่ี 11  สิงหาคม  2564 เวลา  16.30 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                                             
        ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติท่ีคณะกรรมการ          
แปรญัตติไดรับไวจำนวนก่ีวัน คือ วันท่ีเทาไหร  เวลาใด  สถานท่ีใด ขอเชิญครับ 
        ขอเชิญ คุณอุไรวรรณ สีงาม ครับ 

นางสาวอุไรวรรณ สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
           ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันขอเสนอระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติท่ีคณะกรรมการ 
แปรญัตติไดรับไว จำนวน  1 วัน คือ วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00  น.              
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
                       ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ คุณอุไรวรรณ สีงาม ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง) 
        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ หากไม มี  
สมาชิกสภาทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน สรุปวาสภาฯ แหงนี้เห็นชอบกำหนดระยะเวลา
พิจารณาคำแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว  จำนวน  1 วัน คือ วันท่ี 17  
สิงหาคม  2564 เวลา 10.00  น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

มติท่ีประชุม 
 
 
 
 

เห็นชอบกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว     
จำนวน 1 วัน คือ วันท่ี  17  สิงหาคม  2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
        ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาได เสนอกำหนดนัดประชุมในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม  
ในวันท่ีเทาไหร เวลาใด สถานท่ีใด ขอเชิญครบั 
      ขอเชิญ คุณจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ      

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอนัดประชุมในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม ในวันที่ 
24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรองถูกตอง) 
      ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ  หากไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน สรุปวาสภาฯ แหงนี้ เห็นชอบกำหนดนัดประชุมในวาระท่ีสอง                        
และวาระท่ีสาม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล                                 
ตำบลรอนพิบูลย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกำหนดนัดประชุมในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม ในวันที่  24 สิงหาคม 
2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตเิรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ..  
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 
 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

        เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบราง 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ...... ดวยหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
            เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย              
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 จนถึงปจจุบัน 
อันเปนระยะเวลาพอสมควรท่ีจะตองมีการแกไขปรับปรุงใหมีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน 

เหตุผล 
            เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 35  มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 
                       ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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จึงใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดใชบังคับ 
ตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 และจำเปนตองขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยใหตราเทศบัญญัติฉบับนี้แทน (รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ท่ีแนบ) 
            จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
อภิปรายรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ........ วาระท่ีหนึ่ง                
(ข้ันรับหลักการ) บางไหมครับ และกอนท่ีจะพิจารณาวาจะรับหลักการรางเทศบัญญัติฯ 
หรือไมนั้น 
        ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน วาระแรก คือ ข้ันรับหลักการ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
       ขอ 47 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิก
สภาไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  
      เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรบัหลักการก็ได 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ 
       ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ......... บางครับ ขอเชิญครับ 
       จากการท่ีสมาชิกสภาทุกทานไดพิจารณาตรวจสอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
รอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ...... ไปแลว ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะ
อภิปราย ผมจะขอมติท่ีประชุมแหงนี้ นะครับ  
       สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. ......  ในวาระท่ีหนึ่ง โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ 10 ทาน  
      สมาชิกสภาทานใดไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. ......  ในวาระท่ีหนึ่ง  โปรดยกมือครับ ไมมี 
และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ... 
      เม่ือสภาแหงนี้มีมติรับหลักการแลว ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ีสอง  ข้ันแปรญัตติ 

     ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
            ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน วาระท่ีสอง คือ  ข้ันแปรญัตติ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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       ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระแตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
      ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจำนวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณเลขานุการสภา ครับ   
        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดประสงคขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... บางครับ 
        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... นี้ แสดงวาไมมีการแปรญัตติไมมีการแกไขใหคงรางเดิมไว นะครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคงรางเดิมไว 
         ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง ตลาด  

พ.ศ. ...... ในวาระท่ีสาม ข้ันลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะอนุมัติใหตราเปน
เทศบัญญัติฯ หรือไม ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ 
        สมาชิกสภาทานใดอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง 
ตลาด พ.ศ. ..... โปรดยกมือครับ สมาชิกยกมือเห็นชอบอนุมัติ 11 ทาน ไมเห็นชอบอนุมัติ 
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ..... 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 
 

นายสุทธิรักษ ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตรวจถูกตอง                                                
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่องขอขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ 

                                     หลักการ 
        ดวยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติกันเงินงบประมาณตาม 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการสถานธนานุบาล งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
สำนักงาน จำนวน 19 รายการ, ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ, 
ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จำนวน 1 รายการ, ประเภท  ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว จำนวน 1 รายการ, ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 24 รายการ และประเภท 
ครุภัณฑอ่ืน จำนวน 1 รายการ รวมท้ังสิ้นจำนวน 47 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น
จำนวน 898,600.- บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
 
 
                      ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

                       23 
1. ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 
    1.1 เกาอ้ีคอมพิวเตอร จำนวน 3 ตัว                จำนวนเงิน    4,500.- บาท 
    1.2 เครื่องโทรศัพทพ้ืนฐาน จำนวน 2 เครื่อง      จำนวนเงิน    4,000.- บาท 
    1.3 เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา  
          จำนวน 1 เครื่อง                                  จำนวนเงิน  30,000.- บาท 
     1.4 เครื่องอานบารโคดชนดิมือถือ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน     1,800.-  บาท          
     1.5 เครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง  
          จำนวน 2 เครื่อง                                  จำนวนเงิน     5,800.- บาท 
    1.6 ตูติดประกาศ จำนวน 1 ชุด                     จำนวนเงิน   20,000.- บาท 
     1.7 ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตูเหล็ก) จำนวน 5 ตู     จำนวนเงิน     30,000.-   บาท 
    1.8 โตะคอมพิวเตอร จำนวน 3 ตัว                  จำนวนเงิน  15,000.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 
    2.1 ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไรสาย พรอมติดตั้ง  
          จำนวน 1 ระบบ                                  จำนวนเงิน     5,000.- บาท 
3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จำนวน 1 รายการ 
    3.1. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายในและภายนอก 
          อาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
                                                               จำนวนเงิน  100,000.- บาท         
4. ครุภัณฑงานบานงานครัว จำนวน 1 รายการ 
    4.1 เครื่องทำน้ำเย็น 1 หัวกอก ชนิดใชถังคว่ำน้ำ  
          จำนวน 1 เครื่อง                                       จำนวนเงิน     6,000.-  บาท        
5. ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน  24 รายการ 
     5.1 คาเดินสายระบบไฟฟาพรอมสายดิน พรอมติดตั้งรวมอุปก                                                                 
           จำนวน 1 ระบบ                                               จำนวนเงิน      10,000.-   บาท 
     5.2 คาเดินสายระบบสายสัญญาณเครือขาย พรอมติดตั้งรวมอุปกรณ                      
           จำนวน 1 ระบบ                                          จำนวนเงิน     10,000.-  บาท 
    5.3. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2    
           (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง                                                   
                                                                      จำนวนเงิน    90,000.-  บาท         
   5.4 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น  

         จำนวน 2 เครื่อง                                   จำนวนเงิน   44,000.- บาท 

   5.5 เครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดำชนิด Network แบบท่ี 2 
         (38 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง               จำนวนเงิน   15,000.- บาท 
    5.6 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง     จำนวนเงิน         7,500.-  บาท 
   5.7 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  
         จำนวน 1 ชุด                                       จำนวนเงิน 120,000.- บาท 

   5.8 ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จำนวน 3 ชุด         จำนวนเงิน    2,100.- บาท 
 
                         ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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   5.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
         และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 2 ชุด       จำนวนเงิน       7,600.-  บาท 
   5.10 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย   
           (Server) จำนวน 1 ชุด                        จำนวนเงิน   28,000.- บาท                              
   5.11 โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานสถานธนานุบาล พรอมติดตั้ง 
          และวางระบบสายสัญญาณเครือขาย จำนวน 1 ระบบ             
                                            จำนวนเงิน 216,700.- บาท 
   5.12 หนวยความจำสำรองภายนอกแบบ USB 3.0 ความจุ 1 TB  
          จำนวน 1 เครื่อง                                 จำนวนเงิน      1,600.- บาท    

     5.13 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  
           จำนวน 1 เครื่อง                                 จำนวนเงิน     2,800.- บาท 
    5.14 อุปกรณเชื่อมตอเครื่องพิมพ 1 PORT  
            จำนวน 2 เครื่อง                                จำนวนเงิน     3,800.- บาท 
    5.15 อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader)  
            จำนวน 1 เครื่อง                                จำนวนเงิน     1,400.- บาท 
6. ครุภัณฑอ่ืน จำนวน 1 รายการ 
    6.1 เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ และเพชร ผลิตภัณฑ AND รุน FX – 3000i  
           จำนวน 1 เครื่อง                                      จำนวนเงิน   36,000.-  บาท 

เหตุผล 
       เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประสานใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดสงเอกสารของนายกเทศมนตรีท่ีไดรับ
การแตงตั้งใหมเพ่ิมเติม และอยูระหวางรอการพิจารณาอนุญาตใหจัดตั้ง  เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย จึงไมสามารถดำเนินการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ จำนวน 47 รายการ ขางตน ได
ทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงจำเปนตองขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณียัง
มิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการสถานธนานุบาล งบลงทุน หมวด คา
ครุภัณฑ งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 898,600.- บาท (แปดแสนเกาหม่ืนแปดพัน            
หกรอยบาทถวน) 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณีรายจายหมวดครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้น ตอไปอีกใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป         
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทาน
ใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ   

 
 
 
            ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

        ขอเชิญคุณจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ 
 
 
                    ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน กอนอ่ืนผมขอชื่นชมคณะผูบริหารท่ีมีความจริงใจในญัตตินี้
และเสนอญัตตินี้เขามา และอยากจะใหบอกหวงระยะเวลาการจัดตั้งเพ่ือใหสภาแหงนี้
ทราบไปพรอม ๆ กันครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ   
        ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องสถานธนานุบาลตอนนี้ทางเทศบาลดำเนินการเรื่อง
เอกสารเก่ียวกับประวัติของนายกเทศมนตรี เพ่ือเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (จสท.) ตอนนี้กำลังดำเนินการ
อยูเพ่ือใหถูกตองตามหลักการและขอกฎหมาย ขออนุญาตใหทานปลัดฯ ไดชี้แจงให
ทานสมาชิกสภาไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณทานนายกฯ ครับ   
       ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ทางเทศบาลไดดำเนินการหลังจากท่ีคณะผูบริหาร        
เขามาปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงในสวนขอมูลสวนตัวของทานนายกท่ีใชเปน
หลักฐานการจัดตั้งสถานธนานุบาล แตปรากฏวาเม่ือวานทางสำนักงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (จสท.) ซ่ึงเปนผูท่ีจะตอง
อนุ มัติ ในการจัดตั้ งฯ ไดแจงมาวาขอเอกสารเพ่ิมเติม ในสวนของทานนายกฯ                    
2 ประเด็น คือ หนังสือรับรองความประพฤติจากผูวาราชการจังหวัด เดิมผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมายใหนายอำเภอเปนผูรับรอง แตเนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (จสท.)ประสานมาวาจะตองให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับรองทานนายกฯ เลยตองขอมาปรับเอกสาร เม่ือวานได
ดำเนินการไปแลว แลวสงผูวาราชการจังหวัดแลว สวนของทานนายกฯ  ก็ดำเนินการ
ในสวนของประวัติเพ่ิมเติมไปแลว และหลังจากนั้นเม่ือเราไดเอกสารการรับรองนี้แลว 
และดำเนินการเรียบรอย ทางสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (จสท.) จะมีการประชุมเพ่ืออนุมัติใหเรื่องเราจัดตั้งฯ         
คาดวาคงไดจัดตั้ง คือ ทางสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (จสท.). ก็ไดโทรศัพทมาพูดคุยในเรื่องของเอกสารท่ีจะเพ่ิมเติมก็
คือสงมาตลอด แลวก็ทราบวามีการประชุมไปรอบหนึ่งแลว ในสวนของอนุกรรมการ 
ตอนนี้เปนของคณะกรรมการชุดใหญ เพราะฉะนั้นคิดวาเราคงจะไดรับการอนุญาตให
จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(จสท.)  หลังจากท่ีคณะกรรมการฯ อนุมัติแลว จึงตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
หลังจากนั้นสรางอาคารสถานธนานุบาล เม่ือสรางอาคารใกลจะเสร็จแลวจะซ้ือ
อุปกรณเพ่ือท่ีจะนำไปติดตั้งท่ีสถานธนานุบาล เดี๋ยวคอยนำเรียนความกาวหนาใหกับ 
 
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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สมาชิกสภาเทศบาลไดทราบเรื่อย ๆ  เม่ือไหรท่ีทางสำนักงานคณะกรรมการจัดการ
สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (จสท.) เขาอนุมัติมาก็จะแจงให          
ทุกๆ ทาน ไดรับทราบ ก็ขอนำเรียนไวเพียงแคนี้  
ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานเลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ  หากไม มีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ               
ขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติ ท่ี 
คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ    
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระเบียบวาระท่ี 8 
 

เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ  
      ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บาง ขอเชิญครับ 

นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ 2 เรื่อง นะครับ 
      เรื่องท่ี 1 ผมมีเรื่องดี ๆ จะนำเสนอของชุมชนตลาดใหม การประปาสวนภูมิภาคไดขอ
พ้ืนท่ีตลาดสดเทศบาลดานหลังเพ่ือต้ังแทงคน้ำ ประมาณ 6 ลูก ผมไมแนใจในรายละเอียด 
ตอนนี้ ไดสรางฐานท่ีตั้งแลว เพ่ือแกไขปญหาภัยแลงตอนนี้กำลังดำเนินการอยูของ
ปงบประมาณ 2564 เปนความโชคดีของพ่ีนองชาวตลาดใหมครับ 
       เรื่องท่ี 2 เรื่องท่ีทานเอกชัย  ศรีพิทักษ ไดพูดคุยเรื่องการขยายเขตไฟฟาในรอบ            
ท่ีแลว กระผม ปลัดเทศบาล ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ และ ส.ท.สุนทร  ไดลงสำรวจพ้ืนท่ี
ได พูดคุยเม่ือเดือนท่ีแลวผมไดลงพ้ืนท่ี กับกองชาง ไฟฟารอนพิบูลยลงไปรังวัด เพ่ือ                 
ประมาณการ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายวัชระ  ภูประเสริฐ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ                    
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน อยากสอบถามผูบริหารเก่ียวกับกลองวงจรปด ท่ีทานรองนายกฯ ไดไป
สำรวจจุดคะ อยากทราบพิกัดตรงไหนบาง ขอทราบรายละเอียดดวยคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมขอขอบคุณ ส.ท.ทุกทาน ท่ีชวยกันสนับสนุนทุกโครงการเพ่ือประโยชน
ของพ่ีนองประชาชน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ                    
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ 
 

          ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)              
        ประธานกรรมการ) 

                    ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 



                             27 
นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะพูดคุย 2 เรื่อง 
     เรื่องท่ี 1 ผมขอเสนอเพ่ิมโครงการ จำนวน 3  โครงการ 
     1. โครงการคูระบายน้ำทางเขาตลาดใน งบประมาณ 140,000.-บาท  
     2. ฝงทอเชื่อมตอคูระบายน้ำหลังตลาดรุงเรือง เชื่อมตอคูระบายน้ำสายจานเรียว 
งบประมาณ 60,000.- บาท 
     3. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนางอำพัน ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว            
2 เมตร งบประมาณ 75,000.-บาท รวมท้ัง 3 โครงการ เปนเงิน 275,000.- บาท เปน
เงินเล็กนอย แตไดท้ัง 3 โครงการ 
     เรื่องท่ี 2 การขอบริการสงน้ำ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เดือนกรกฎาคม 2564 เดือน
กุมภาพันธ จำนวน 5 ครัวเรือน เดือนมีนาคม จำนวน 22 ครัวเรือน เดือนเมษายน 
จำนวน 5 ครัวเรือน เดือนพฤษภาคม จำนวน 5 ครัวเรือน เดือนกรกฎาคม จำนวน 96 
ครัวเรือน รวมท้ังหมด  133 ครัวเรือน เปนจำนวนมากครับ วันหนึ่งสงประมาณ 3-4 หม่ืน
ลิตร และเดือนกรกฎาคม 2564 ท่ีผานมาน้ำประปาไมไหล ทำนบ 3 ก็แหงครับ 
เดือดรอนถึงหมู ท่ี  7 เขาใชน้ำประปาทำนบ 3 อยูครับ ฝากถึงผูบริหารดวยครับ                
ชวยสนับสนุนเรื่องน้ำประปาใหมาก ถนน คูระบายน้ำ พ่ีนองประชาชนก็อยากได                 
แตน้ำประปาเปนสิ่งหลอเลี้ยงชีวิตนะครับ มนุษยทุกคนก็ตองการน้ำ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ                    
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ นายพงศกร  พงศเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะพูดคุยอยู 2 เรื่อง 
     เรื่องท่ี 1 ผมอยากฝากเรื่องมาตรการปองกันโรคโควิด – 2019 อยากใหฝากทาน
ประธานถึงคณะผูบริหาร อยากใหมีมาตรการบังคับใชท่ีเขมงวด โดยมาตรการตาง ๆ             
ผมพอทราบมาบางขอ แตการบังคับใชท้ังหมดเลยครับ บังคับใชโดยเขมงวด เพ่ือใหเกิด
มาตรฐานเดียวกัน ไมใชมีการโอนออนผอนปรนตอสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ซ่ึงอาจจะสง 
ผลเสียในระยะยาว 
     เรื่องท่ี 2 ผมขอฝากเรื่องถังขยะ พ่ีนองประชาชนขอมาเยอะมากครับ ผมขอสนับสนุน
แนวคิดของนายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ท่ีสนับสนุนน้ำประปา ฝากถึงคณะผูบริหารดวยนะครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

 

           ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                           
        ประธานกรรมการ) 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะพูดคุย 4 เรื่อง ครับ 
     เรื่องท่ี 1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 ผมตองขอขอบคุณ
คณะผูบริหารท่ีเห็นถึงความสำคัญของสภาแหงนี้ และรับฟงเสียงของสภาแหงนี้ ซ่ึงเปน
ตัวแทนของพ่ีนองประชาชน เชน เรื่องโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเราไดเสนอไป จำนวน 6 โครงการ 
 

                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                           
        ประธานกรรมการ) 
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ท่ีจริงเราเสนอไปมากกวานี้นะครับ แตเราก็เขาใจคณะผูบริหารวางบประมาณ มีจำกัด 
ทานก็ไดใสมาในเทศบัญญัตินี้มาอยางครบถวน จำนวน 6 โครงการ  
     เรื่องท่ี 2 เรื่องคูระบายน้ำชุมชนทายเรือ ในการอภิปรายของผมในครั้งท่ีผานมาเจตนา
และจุดประสงคของผมไมใชจะไมเห็นดวย ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง แตผมอยากใหทานทำ
จนสุดสายคอยเพ่ิมโครงการตอ เราตองรองรับการขยายครัวเรือนของชุมชนตรงนั้น ตอนนี้
มีการสรางบานหลังใหมประมาณ 5 หลังแลว ซ่ึงไมมีท่ีระบายน้ำผมขอเอยนาม เม่ือวัน
กอนคุณสายัญไดไปสรางบานและมาปรึกษากับกองชางเปนอยางดี แตก็ยังถูกรองเรียน 
แตทานก็ไดทำบอเกรอะ  บอบำบัด เปนอยางดีแลว ในการปลอยน้ำไปท่ีหลุมน้ำตรงนั้น 
เราไดเขาไปดูแลถึงท่ีสุดแลว น้ำท่ีออกมาก็มีคุณภาพพอสมควร แตก็ยังมีการรองเรียน          
อยูดี แตถามีคูระบายน้ำตรงนั้นตอท้ังสาย เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนตั้งแต             
แสวงคารแครถึงซอยหงสฟา มีการสรางบานอีกเยอะเลยครับ น้ำท้ิงจากครัวเรือนสำคัญ
เหมือนกัน ไมใชวาน้ำทวมอยางเดียว ผมอยากใหทำเรื่องเพ่ิมท้ังสายของชุมชนนะครับ 
     เรื่องท่ี 3 ผมไดเห็นในเอกสารคำแถลงงบประมาณของทานนายกฯ ขอ 1.1.5 รายการ
กันเงินไวยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวมเปนเงิน 11,631,000.-บาท   
อยากใหเจาหนาท่ีชวยอธิบายใหเห็นภาพดวยนะครับ วามีโครงการอะไรบาง 
      เรื่องท่ี 4 สถานการณโควิด – 2019 ในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตอนนี้หนัก
หนามาก ตอนท่ีประชุมสภามีสายเขามา มีผูปวยยืนยันเพ่ิมมาก อีก 1 ราย หมูท่ี 5 ซ่ึงอยู
ใกลตัวเราเลย อาจจะติดมาจากตลาดคูขวาง เชื้อตัวใหมนี้ 4 – 5 เคสท่ีผานมาท่ีทุกคน
เห็นอยางประจักษแลว พอติด 1 คน แลวแพรไปไดท้ังครอบครัว 4 เคสท่ีผานมาติด             
ท้ังครอบครัว ท่ีโคกยาง 2 เคส ตลาดใหมไมไดติดท้ังครอบครัว ในตลาดรอนพิบูลยติดท้ัง
ครอบครัว ผมอยากใหทำแบบเชงิรุก ผมอยากใหทานตั้งซ้ือชุด ATK ชุดละ 300 กวาบาท 
ครัวเรือนละ 1 ชุด พอครับ ใครท่ีเสี่ยงท่ีสุดในครัวเรือนตรวจคนนั้น ของเราประมาณ 
2,000 ครัวเรือน ใชงบประมาณ 700,000 กวาบาท การใชงบประมาณประเภทนี้
เหมาะสมท่ีสุดแลว ในชวงการระบาดแบบนี้ทำเชิงรุก แยกผูปวย แตทาน มีหนาท่ีตอ ทาน
ควบคุมเขาไดไหม ผมไดพูดคุยกับโรงพยาบาลรอนพิบูลยแลว เขาพรอมแตถามีกำลัง
เพียงพอทานอาจจะทำศูนยพักคอยของทองถ่ินเอง เราอยาย่ำอยูกับท่ีสถานการณของเรา
ก็รุนแรงใชไดเลย ชุด ATK ท่ีผูปวยตรวจแลวจะไมเปนผูปวยยืนยันทันที ถาทราบผลวาติด
แลวเราก็สง PCR ของโรงพยาบาล จะกลายเปนผูปวยยืนยัน และกักตัวอยู ท่ีบาน 
โรงพยาบาลจะสงคนนำยามาให ผูปวยท่ีติดเชื้อในเคสเจอเร็วอาการไมหนักสักราย           
ไมแสดงอาการดวยซ้ำไป มีอีกรายหนึ่งผมเปนหวงเขามาก เขาเคยผาตัดและโรคประจำตัว
ของเขาก็เยอะแตไมแสดงอาการ อาการไมหนัก การท่ีไมแสดงอาการ เขาสามารถเปน
พาหะไดนะครับ กลัวจะไปติดกลุมเสี่ยงท่ีเปนโรคเรื้อรัง ถาเทศบาลฯ นำรองไปขนาดนี้ 
อาจจะเปนเทศบาลฯ โมเดลก็ไดนะครับ ผมคิดวางบประมาณใชไดอยางแนนอน ใหลอง
ทำในเชิงรุก ผมเปนหวงมากในสถานการณในเขตเทศบาลฯ ในขณะนี้ แตเราจะทำแบบเชิง
รับแบบนี้อยางเดียวไมได พอเขาเปนแลวเราไปเยี่ยม เอาของไปเยี่ยมอยางเดียวไมได ขอ
เปนเชิงรุกนะครับ ตอนนี้ มีหลายยี่หอท่ี  อย.รับรองแลว ผมฝากทานประธานถึง               
คณะผูบริหารเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 
 
                    ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ 

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมอยากใหฝายบริหารทำปายบอกทางตามถนนหนทางในเขตเทศบาล   
มีรถของผูประกอบการ หจก. วิ่งบนถนนในเขตเทศบาลชำรุดทรุดโทรม รถบรรทุกหนัก
เกินน้ำหนักของถนนท่ีรองรับได ผมขอฝากทานประธานดวยครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสด์ิ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอประมาณ 3 เรื่องครับ  
     เรื่องท่ี 1 ชุมชนสุวรรณรังสี เสนอใหติดตั้งลูกระนาดทางเขาวัดสุวรรณรังสี 
     เรื่องท่ี 2 ถนนเปนหลุมเปนบอของชุมชนสุวรรณรังษี ซอมแลวแตยังไมเสร็จ 
     เรื่องท่ี 3 มีพ่ีนองประชาชนวังไทรเสนอมาวาคูท่ีมีอยูอยากทำใหเปนคูรางวีใหรถวิ่งขางบน
ไดครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                           
        ประธานกรรมการ) 

     ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ หากไมมี ผมขอเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับ เรื่องโควิด-2019 
ผมมองวาอยากใหทำเชิงรุกอยางท่ี นายจักรพันธุฯ ไดเสนอมาทำแบบครบวรจร ควรมีตัว
เทสซ่ึงเปนการแยกผูปวยกับคนปกติออกจากกันทำสัก 1 รอบ ผมเทสมาแลว 3 วันกอน
หนานี้ แหยเขาไปประมาณ 2 เซนติเมตร หลังจากนั้นหยดสารละลายลงในตัวเทส 
ประมาณ 15 นาที ก็มีผลออกมา เราอยากทำใหเทศบาลของเราปลอดเชื้อ และอยูกัน
อยางสบายใจมากยิ่งข้ึนสักรอบหนึ่งนะครับ รอบนี้เปนการแยกวาคนไหนเปนคนไหน          
ไมเปนในเบื้องตน ท่ีจริงแลวตองเทสท้ัง 100% ของคน งบประมาณอาจจะเยอะ 2,000 
กวาครัวเรือน  งบประมาณ 7 – 8 แสนบาท ก็แยกไดเลยวาบานไหนเปนบานไหนไมเปน 
หลังจากนั้นทุกคนตองระมัดระวังตัวเองเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะคนท่ียังไมเปน คนท่ีเปนตองไป
ท่ีพักคอย ซ่ึงเม่ือเชาผมไดคุยกับนายอำเภอ ทานบอกวาจะมาคุยกับ  ทานนายกฯ เรื่อง    
ทำสถานท่ีพักคอย ตำบลละ 1 จุด นาจะเปนนโยบายของจังหวัด ผมอยากใหเทศบาล         
ตั้งงบประมาณในการมอบถุงยังชีพ เราตองดูแลผูท่ีกักตัว 14 วัน พวกเขาไมมีรายได          
ขอฝากผูบริหารดวยครับ ทุกอยางถาผูบริหารไมตัดสินใจทำก็จบ พวกผมไดแตเสนอ            
แตอยากใหทำ ตอนนี้พ่ีนองประชาชนทุกคนเดือดรอนมาก รายไดไมคอยมีงานท่ีเคยทำ  
5 วัน เหลือแค 3 วัน  โรงงานของผมเองท่ีอยูในตลาดชวงนี้หยุดวันเสารงานก็นอยลง         
ถาคนท่ีถูกกักตัวจะลำบากขนาดไหน เปนจังหวะท่ีเทศบาลฯตองลงไปชวย ผมมองอยาง
นั้น งบประมาณท่ีจะทำตอนนี้รัฐก็เปดทางใหนำมาใชได เงินเหลือจายปนี้ผมคิดวานาจะ
เหลืออีกเยอะ เพราะหลายโครงการนาจะไมไดทำแลว ถาผมดูจากเวลาท่ีเหลืออยูนะครับ 
ผมอยากใหทำเปนเชิงรุกเปนระบบ ขอฝากคณะผูบริหารวามีแนวคิดกับเรื่องนี้อยางไร            
ถาจะรอวัคซีนแบบคนอ่ืนนาจะอีกนาน และคงตองอยูกับมัน ผมดูแนวโนมนาจะมีโอกาส
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
                      ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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นะครับ ถาเราไมสามารถแยกไดตองยอมรับวาคนเปนผูปวยโควิดไมมีอาการ ซ่ึงเจาตัว              
ไมรูตัวดวยวาเปน และสามารถแพรเชื้อได การตรวจคัดกรองสักครั้งนาจะดี และ          
อีกประเด็นหนึ่งคือเปนไอเดียของนายอำเภอ พอคาแมคาในตลาดเอาเฉพาะท่ีเปนพอคา
แมคาในรอนพิบูลยไดไหมท่ีจะเขามาขาย แมคาจากท่ีอ่ืนไมตองมาใหหยุดไปกอนเปนไป
ไดไหมครับ เปนอีกแนวทางท่ีอยากจะนำเสนอนะครับ ชวยกันคิด ขอฝากดวยนะครับ 
     ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมขอตอบในบางประเด็นกอนนะครับ 
     เรื่องท่ี 1 ถังขยะอาจจะชานิดหนึ่ง ตอนนี้ 30 % เขาจะใหเราซ้ือจากวิสาหกิจขนาด
กลางขนาดยอมเพ่ิงเสร็จและทำสัญญา นาจะประมาณ 1 เดือน ถึงจะไดท่ีชาคือเราตอง
ตองใหได  30 %  ท้ังพัสดุท้ังหมดของเทศบาล ตอนนี้ยังตองดำเนินการในเรื่องของ                
การจัดซ้ือ 
     เรื่องท่ี 2 เรื่องสำรวจจุดติดตั้งกลองวงจรปด ไดไปสำรวจมา จำนวน 42 จุด 52 ตัว 
ตอนนี้แคสำรวจนะครับ อบจ.นครศรีฯ เขาจะมาสำรวจอีกครั้ง และจะได เทาไหร               
ยังไมทราบเราทำครอบคลุมหมด ถาไดตามนี่ผมถือวาเทศบาลของเราครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมดเลย 
     เรื่องท่ี 3 เรื่องโควิดฝายบริหารและพนักงานเทศบาลดำเนินการอยู แตวันนี้ไดรับ
ขอมูลมาจะตองไปนั่งคิดอีกครั้งหนึ่งวิเคราะหดูมันเปนสถานะการณท่ีเกิดข้ึนแลวนากลัว
ตามท่ีทานประธานสภาพูด แตเราตองแกปญหาไปทีนะนิด ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาและทานประธานสภามากครับ ท่ีเปนหวง              
พ่ีนองประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน ท่ีผานมาสมาชิกสภาเสนอมาฝายบริหารอยาก
เสนอใหทุกโครงการแตติดอยูท่ีงบประมาณ ผมไดคุยกับนายจักรพันธุฯ ตลอดวาโครงการ
ท่ีสำรวจไวหลายโครงการท่ีไมไดบรรจุในเทศบัญญัติ แตเราไดจัดทำแผนไวแลวมีเงิน
เม่ือไหรเราก็อยากจะทำให และท่ีทานสมาชิกสภาทานอ่ืนเสนอมา คำรองเรียนมาจาก             
พ่ีนองประชาชนทุกโครงการขอเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาและประชาชนท่ีรับฟงเสียง             
ตามสายไดรับทราบดวย ทุกอยางติดอยู ท่ีงบประมาณผมอยากทำใหทุกโครงการท่ี               
เสนอมาครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
 
           ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                           
        ประธานกรรมการ) 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ญัตติท่ีถอนในวันนี้ขาราชการเขาทำมา ผมคิดวาผานมาจนถึงคณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 
                      ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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 และวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ผานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน วันท่ี 5 
กรกฎาคม 2564 ฝายคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล บอกตรง ๆ เราตองการพัฒนา             
แต ผมก็ไมทราบวามีเหตุผลอยางไรท่ีทานไมรับไว เขาครั้งหลังก็ไมเปนไร และท่ีแสวง 
คารแคร ขออธิบายอีกครั้งวาท่ีลุมตรงนั้นน้ำก็ตองมาทางนั้น ผมอยากจะเรียนกับพ่ีนอง
ประชาชนวาถาเกิดทำใหตลอดสายไมทราบวาตองใชเงินเทาไหร จากตรงนั้นไปแสวง              
คารแครสูง 2 เมตร ท่ีจริงแลวน้ำมาลงตรงนั้น ถาแกตรงนั้นน้ำจะไมขัง ท่ีผานมาหลายป
แลวไฟฟาท่ีรอบหลุมนายอ้ันกับผมเปนผูซ้ือหลอดไฟและติดไฟท่ีเสาเอง เพ่ือใหพ่ีนอง
ประชาชนไดสวาง เม่ือฝนตกน้ำทวมมองไม เห็นรถวิ่งลำบาก ตอนท่ีให เทศบาลฯ                 
ไปใสหลอดไฟใหผมข้ึนเองไมได เพราะวาสูง และผมขอตอบของนายพงศกรฯวามาตรฐาน
เดียวกันอยูแลวไมตองเปนหวง ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ ผมขออธิบายเพ่ิมเติมญัตติท่ี 6 และญัตติท่ี 7 ท่ีบอกวาไมรับท่ี
จริงแลวญัตติเดิมท่ีแจงมาผมไมไดบอกวาไมรับนะครับ ถาจะเสนอก็ตามญัตติท่ียื่นมากอน 
3 วัน วันนี้มีการปรับแกในญัตติในวันท่ีมีการประชุมผมไมรับนะครับ เพราะฉะนั้นเอกสาร
ควรจะทำใหเรียบรอย ถายืนยันจะไมถอนญัตติอันเดิมผมก็ไมไดขัดของอะไร ท่ีเหลือก็มา
วากับท่ีทางสภาเขาจะอนุมัติหรือไมอยางไร ขออนุญาตชี้แจงครับ 
      ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
      ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ไมทราบวาเอกสารท่ีเจาหนาท่ีไดจัดสงไปแลววันท่ีเทาไหร ขออนุญาตให 
ทานเลขานุการสภาตอบในท่ีประชุมดวยครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ 
      ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                           
        ประธานกรรมการ) 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ปลัดฯ ขอชี้แจงนะคะ ปญหามีอยูวา ปกติ เวลาจะสงหนังสือถึง              
สภาเทศบาล ปลัดฯ จะตองตรวจสอบเอกสารพรอมเอกสารประกอบ และแจงให              
งานเลขานุการและกิจการสภา แนบประมาณราคา กรณีเปนงานกอสราง ปรากฎกรณี
ญัตติของกองการศึกษา ไมแนบประมาณการท่ีกองชางแจง  และกองการศึกษาใชราคา
จากแผนพัฒนาเทศบาล เสนอขออนุมัติสภา ราคา 370,000 บาท แตประมาณการของ
กองชาง ราคาของรั้วอยูท่ีสามแสนตนๆ ซ่ึงในแผนพัฒนาตั้งไว ราคา 370,000 บาท            
สงใหสมาชิกสภาเทศบาลในเวลา 3 วัน ครบถวน  พอวันรุงข้ึนก็มาดูทบทวนญัตติอีกครั้ง
ปรากฏวา BOQ กับท่ีเสนอญัตติราคามันตางกัน เลยขอความชวยเหลือทางสภาเทศบาล
วาเราขอเปลี่ยนญัตติจากญัตติท่ีสงไป 3 วันกอน และเปลี่ยนเปนของวันนี้ เหตุผลท่ีทำไม
ตองมีปญหาเปนความผิด เม่ือเปนเชนนี้ ในแบบท่ีถูกตองท้ัง 2 โครงการ แตโครงการ             
คูระบายน้ำไมแนใจวาจะตรงกันหรือเปลา ขอแรกคือมีการโอนเงินและกันเงินพอมีการกัน
เงินกังวลวาเงินเราจะไมพอ เพราะตามท่ีทานนายกฯ รายงานไป ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 
2564 รายรับจริงของเรา 49,876,320.65 บาท แตรายจายของเรา ณ วันท่ี 29 
กรกฎาคม 2564 จำนวน 39,194,911.86 บาท สวนตางระหวางรายรับรายจายประมาณ  
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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สิบลานนิดๆ เลยคิดวาขอโอนเงินไวกอน ปลายปคิดวาถามีเงินเขามาเยอะๆ เพ่ิมข้ึน            
เราจะขออนุญาตกันเงินปลายปอีกรอบหนึ่ง ถาไมมีเงินก็ไมสามารถท่ีจะใชจายไดก็ตอง              
ตกไปก็ขอนำเรียนขอขัดของท่ีทำใหวันนี้ตองถอนไป และเขาใหมในวันท่ี 24 สิงหาคม 
2564 อีกรอบหนึ่ง ขออนุญาตทำความเขาใจชี้แจง ในสวนของการขยายเขตไฟฟาท่ีทาง
สมาชิกสภาเทศบาลไดนำเสนอเม่ือสักครูก็ไดคุยกับคณะผูบริหารถามีเงินเหลือจายปลายป
อยางท่ีไดเรียน เราก็คงดำเนินการใหทานใหการไฟฟาไดประมาณการราคา เราจะตอง
อุดหนุนใหกับการไฟฟา เพราะวาไฟฟาจะเปนผูควบคุมดูแลเราจำเปนตองโอนเงินใหกับ
สำนักงานการไฟฟา สวนการประปาก็เชนเดียวกันจะตองโอนเปนเงินอุดหนุนให                    
การประปา แตการประปาอาจจะมีบางท่ีจางเหมาทำเอง จากการท่ีเคยมีประสบการณ 
จากท่ีทำงานเกามีการอนุมัติเองการประปาจะมาจั๊มเชื่อมกับของเขา เขาจะมีปญหา
มากมายเลยคะ ของเทศบาลฯ ทานนายกฯจะอุดหนุนไปใหการประปาใหเขาอนุมัติจัดซ้ือ
จัดจางเอง ลักษณะเปนเงินอุดหนุน ถามีเงินเหลือจายก็จะชวยเหลือพ่ีนองประชาชน                      
อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องกีฬา ต้ังไว 50,000 บาท ยังไมไดซ้ือในปนี้จะใหกองการศึกษาไป
สำรวจดูวาอุปกรณกีฬาของเราท่ีมีอยูเดิมรวมกับท่ีมีผูบริจาคดวยแลวมีเทาไหร เพียงพอ
หรือไม ชวงกอนหนานี้มีพ่ีนองประชาชนมาขอฟุตบอลบางทางเราใหยืมคะ จะตองไป
สำรวจท่ีเหลือกอน ถาซ้ือตุนไวปหนาเกิดสถานะการณโควิดอีกเด็กๆจะไดออกกำลังกาย
ฝากถึงกองการศึกษา ตอไปเรื่องน้ำท่ีทุกคนใหความสำคัญมาก นายจักรกริศนไดใหขอมูล 
มาตั้งแต กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2564 รวม 133 ราย อาจจะมีกอนหนานั้นเยอะมาก 
เฉพาะเดือนกรกฎาคม 2564 รวม 96 ราย ถือวาเยอะขอนำเรียนเบื้องตนคะ สวนเรื่องน้ำ
บาดาลโมเดลของปรีชาทอง-นาลึก คณะผูบริหารคิดกันวาเราตั้งใจตั้งแตแรกแลววาเราจะขอ
บอบาดาลในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 13 – 14 แหง จากทรัพยากรน้ำมาเปนของเรา
เพ่ือใหเทศบาลฯไดใชงบประมาณในการแกไขปญหาเรื่องน้ำใหกับพ่ีนองประชาชน          
ไมอยากให พ่ีนองประชาชนซ้ือปมน้ำกันเองเหมือนกับชุมชนปรีชาทอง – นาลึก                   
คณะผูบริหาร เลยบอกวานาจะเตรียมในเรื่องบอบาดาลไวแกไขปญหาภัยแลง ใหพ่ีนอง
ประชาชนไดใชน้ำบาดาล หรืออาจจะมีถังน้ำรองรับไวเหมือนกับท่ีทางประปาทำไวให           
ขอนำเรียนวาเทศบาลฯไดของบประมาณไปยังการประปาสวนภูมิภาคเม่ือหลายเดือน        
ท่ีแลวขอไป 2 จุด ชุมชนจานเรียวกับชุมชนตลาดใหม ปรากฏวาชุมชนจานเรียวไมมี
สถานท่ีเราจะตองใชสถานท่ี 3x3 เมตร รอบหนาขอนำเรียนทานประธานสภาเทศบาล 
และสมาชิกเด๋ียวอาจจะขอไปอีกสักรอบหนึ่งปหนาชุมชนจานเรียวไดใชประโยชน
เหมือนกับท่ีตลาดใหม ตลาดใหมเขาใหมา 4 แทงค เพ่ือแกไขปญหา เรื่องน้ำ สวนเรื่อง 
บอบาดาลทานรองนายกฯสุทธิรักษฯ กำลังดำเนินการอยูขอชี้แจงเพียงแคนี้ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
            ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                           
        ประธานกรรมการ) 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ 
      ผมขอฝากไปยังฝายกิจการสภาในเรื่องของการทำเอกสาร ในเรื่องของการทำแบบงาน
กอสราง ผมอยากใหเพ่ิม ปร.4 ปร.5 และอยากไดแบบแปลนมาเปนรูปภาพสักรูป 1 – 2 
รูป วางานจะออกมาเปนยังไง แนบกับ ปร.4 ปร.5 มาผมจะไดไปดูท่ีหนางานกอนนิดหนึ่ง 
กอนท่ีจะทำการกอสราง เชน คูอยูตรงไหน ชื่อสายของถนนบางท่ียาวไมทราบวาอยูตรงไหน
ของถนนเสนนั้นขอบคุณครับ  
 
                     ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ 
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       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
       ขอเชิญนายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน เรื่องคูระบายน้ำทายเรือสรุปวาทานไมไดฟงท่ีผมอภิปราย ผมสนับสนุน
ครับและยังสนับสนุนใหทำท้ังสาย นั้นคือประเด็นท่ีผมอภิปรายไป และทานนายกฯมาบอก
วาผมไมรับหลักการในเทศบัญญัติทานอาจจะพูดผิดเรารับหลักการไวใหแลวนะครับผมก็ยัง
งงอีกนะครับญัตติท่ี 6 และญัตติท่ี 7 ทานเปนผูถอนเองและหาวาสภาไมรับ ผมไดฟงทาน
เลขานุการสภาอธิบายแลว ไหนๆก็พูดถึงญัตติท่ี 6 และญัตติท่ี 7 แลว ผมอยากใหทานทำ
มาใหเสร็จเขามารอบหนา ฝากบอกคณะผูบริหารดวยวาราคาประมาณการของชางมาจาก
วิชาชีพชาง ควรจะราคาตรงกันไมใช 344,095 บาท ทานนำสูสภามา 370,000 บาท          
ไมถูกตองนะครับ เพราะรายละเอียดโครงการทานเซ็นตมาครบท้ัง 3 ทาน ไมผานอยูแลว         
ถาเสนอมาจริงๆ มีการกันเงินถาไมมีเงินก็กันไมไดฟงเหตุผลกอนนะครับในเรื่องนี้ และครั้ง
หนาขอใหทำมาใหครบทุกแบบกอสรางนะครับ แบบสรุปคากอสรางไมมีใครเซ็นตมาแม          
แตคนเดียวทานนายกฯยังไมเซ็นตรับรองมาเลย ปร.4 ปร.5 ครั้งหนาดูใหเรียบรอยนะครับ 
ญัตติของคูระบายน้ำพูดตรงๆเลยครับสอและสุมเสี่ยงสอทุจริตจนเกินไป ราคาท่ีตั้งไว 
499,900 บาท ผมไมไดติดใจเรื่องราคานะครับ แตพอไปดูในรายละเอียดของโครงการทาน
ขาดปายไปนะครับ มันสอเจตนาเกินท่ีผมพูดตรงนี้ไมไดวาคณะผูบริหารนะครับวาสอเจตนา
ทุจริต แตสุมเสี่ยงมากท่ีจะโดนการตรวจสอบเพราะปายตกไป ประมาณการ 3,500 บาท  
ถาใสปายเขาไปหาแสนกวาบาท ม่ันสุมเสี่ยงเรามาชวยกันทำงานมาชวยกันคัดกรองในงาน
ของสภาตรงนี้  แตถามาราคา 499,900 บาท โดยตัดปายออกหรืออาจเปนการหลงลืม            
เรามาชวยกันทำงานทำสภากันแบบสรางสรรค เราชวยกันคัดกรองดูแลเราไมอยากเปนผูรอง             
คณะผูบริหาร ทานทำใหถูกตองนะครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ นายาจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ผมขออนุญาตครั้งท่ีแลวท่ีผมบอกวา 
เนื่องจากทานสมาชิกสภาแจงความประสงครับฟงเรื่องราวท่ีเดือดรอนมา ทางเจาหนาท่ี           
ท่ีทำงานดานสภาไดทำสรุปมาก็จะขอติดตามงานท่ีสภาถามเม่ือคราวท่ีแลวในบางประเด็น           
ท่ีไมมีในวันนี้ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ขอโปะไฟ 3 โปะ ทางเขานาโพธิ์รอหลายวันแลว             
เรื่องถังขยะทานรองนายกฯสุเทพฯ  ตอบแลว นายวัชระ  ภูประเสริฐ ขอเพ่ิมโปะทางไป
โรงเรียนดรุณศึกษา และชวยตัดหญาหลังตลาดสด และนายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ขอรถ JCB  
ขุดลอกคลองท่ีไฟฟาถาทำเสร็จแลวก็บอกดวยครับ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน แจงเรื่องหลุม
บอขางโรงเรียนสุวรรณษี นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร แจงเรื่องน้ำประปา นายสมพร             
สุขสวัสดิ์  แจงเรื่องขยายเขตไฟฟาบานนายประเสริฐ วีระประเสริฐกุล นายพงศกร                       
พงษเกษมพรกุล พูดคุยเรื่องการจัดซ้ือเจลและแมสเรียบรอยแลวครับ นางสาวอุไรวรรณ             
สีงาม แจงเรื่องขยายไหลทางถนนนาโพธิ์ – หนองคูขัน ขอความคืบหนาจากคณะผูบริหาร
ดวยครับ 
      ขอเชิญทานรองนายกฯสุทธิรักษ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
 
           ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                           
        ประธานกรรมการ) 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน เรื่องโปะไฟของนายเอกชัย ศรีพิทักษ บางโปะไดทำแลว บางโปะก็ไมมี 
 
                    ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                    กรรมการ 
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สายดำก็ทำไมได ไดชี้แจงนอกรอบไปแลว ของนายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ท่ีดรุณศึกษาทำเสร็จ
เรียบรอยแลว ท่ีนำเสนอมาเรื่องซอมแซมหลุมบอ ผมไดใหชางไปดูแลวทำไมได พ่ีนอง
ประชาชนเขาทำกันเอง และเปนเขตของวัดดวย ตองเทคอนกรีตใชระยะทางเยอะ เราซอม
ไมไดเราตองซอมใหญ สวนของนายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ดำเนินการแลวท่ีหลังไฟฟา 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯสุทธิรักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชญิ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ 

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ขอติดตามเรื่องไหลทางนิดหนึ่งคะ ประสบดวยตัวเองเลยคะ เม่ือ 2 วันท่ีแลว 
เพ่ิงเปลี่ยนลอแม็กมาลอตกไปฝาลอแม็กเลยหายไปดวย ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณนางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชญิทานนายกฯครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน กอนหนานี้ทานปลัดไดชี้แจงในวาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 ทราบกันแลวนะครับ 
และเรื่องท่ี นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม พูดเรื่องตกไหลทาง ถาถามวาธุรกิจใหญคืออะไร ผมในฐานะ
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผมเล็งเห็นแลววาถนนท่ีชำรุด ถนนทรุด สาเหตุมาจากไหน 
ผมถือวาสมาชิกทุกคนนาจะทราบนะครับ ถนนสายวังไทรคูขนานสถานีรถไฟเขานอย สาเหตุท่ี         
รถใหญบรรทุกเกินน้ำหนัก มีรถสิบลอพวงเขาไปวิ่งมันก็ชำรุด ผมจะเรียนใหเพ่ือนสมาชิก และ
ทานประธานไดรับทราบขอมูลตรงนี้วาสาเหตุใดท่ีถนนชำรุด เพราะทุกงานทุกโครงการผมก็ได
ลงพ่ืนท่ีตลอด แมแตวันหยุดราชการผมก็ลงพ้ืนท่ีผมสอบถามจากพ่ีนองประชาชนสาเหตุ            
ท่ีชำรุด ไมวาเรื่องอะไรก็ดี น้ำประปา ถนนหนทางก็ดี  เรื่องถังขยะก็ดี เพ่ือนำมาแกไข
ปญหาใหกับพอแมพ่ีนองในเขตพ้ืนท่ี ผมตองทำหนาท่ีรับผิดชอบตอพอแมพ่ีนองในเขต
พ้ืนท่ีและมาคุยกับปลัดเทศบาล คุยกับฝายบริหารนำมาเขาแผนทำโครงการเพ่ือแกไข
ปญหาใหกับพอแมพ่ีนองประชาชน ทุกปญหาท่ีทานสมาชิกสภาไดเสนอมา ผมจะนำไป
ดำเนินการใหถูกตองและใหอยูในกรอบ อยูในระเบียบ อยูในขอกฎหมาย และมีศีลธรรม 
ขอชี้แจงใหทานประธานไดรับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบางครับ  
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
            ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                           
        ประธานกรรมการ) 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  
ทุกทาน ผมเกรงวาคณะผูบริหารโดยเฉพาะทานนายกฯจะเขาใจผิดในเรื่องท่ีทานสมาชิกไดบอกไป
ถนนท่ีทานสมาชิกบอก คือ ถนนสายนาโพธิ์เสนคอนกรีตไมใชเสนเรียบขนานถนนรถไฟตรงนั้น
ชำรุด แตในประเด็นของนางสาวอุไรวรรณ สีงาม ไดบอกไปคือเสนทางหารแฝงนาโพธิ์เปนถนน
คอนกรีตเปนเรื่องของไหลทาง น้ำแทงไหลทางไปบางสวนแลว ผมอยากจะทำความเขาใจใหตรงกัน 
และในเรื่องของการทำธุรกิจตางๆ  ของเขาเม่ือกอนท่ีผมดำรงตำแหนงอยู จิตอาสาเขาก็มีในเรื่อง
ของเครื่องจักรของกองชาง ไมพรอมอยางไร แตของเขาพรอมสนับสนุนเสมอ ผมอยากจะบอกวาถึง
เขาจะทำธุรกิจอะไรเหตุเกิดถนนพังแบบไหนอยางไรอยูในความควบคุมของเทศบาลฯ  
                    ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                       กรรมการ 
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เรามีหนาท่ีแกไขซอมแซมใหดีท่ีสุด เหมือนท่ีทานสมาชิกทานหนึ่งบอกวาขอเปนปาย ทานจะ
ควบคุมแบบไหนลองจัดมาดูนะครับ ปายจำกัดน้ำหนัก แบบไหนอยางไรคุยกันในเรื่องธุรกิจตาง ๆ  
ในเขตเทศบาลฯ ในเรื่องของรถท่ีจะใชผานในเขตเทศบาลฯ ถนนแบบไหนตองมาคุยกันครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  
     ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ขอเพ่ิมเติมสักนิดท่ีนายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ พูดโครงการไหนครับ สี่แสนกวาบาท
ท่ีไมมีชื่อปายโครงการท่ีทานวาสอเรื่องทุจริตใหทานถอนคำพูดดวยนะครับ ท่ีทานพูดวา             
สอเรื่องทุจริต ผมถือวาผมบริหารดวยความโปรงใสยึดหลักกฎหมาย และมีศีลธรรม  ไมอยากจะ
ตดิคุกตอนแกนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิม                 
เติมอีกบางครับ  
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมขอสรุปกอนครับวาคุณไมไดฟงผมอภิปรายเลย ในประเด็นท่ีผมบอกไป               
ลองไปฟงท่ีผมพูดถอดเทปเลยก็ได ผมไมไดวาคุณ ผมวามันเปนการสอ ผมไมถอนนะครับ                      
กลับไปฟงใหดีนะครับ เวลาทานสมาชิกอภิปราย ผมบอกวาทางเราเองไมอยากเปนผูรองดวยซ้ำไป 
เรามาชวยกันทำงาน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  
     ขอเชิญทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมเขาใจแลวครับท้ัง 2 ทาน ตอไปผมจะมีคำสั่งใหผูอำนวยการกองชางดูแลใหดี
ไมใหเกิดเรื่องอยางนี้อีก ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  
     ขอเชญิทานท่ีปรึกษานายกฯ ครับ 

นายตรี วิสุทธิคุณ 
ท่ีปรึกษานายกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
           ตรวจถูกตอง                                    
 
     (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                           
        ประธานกรรมการ) 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ถือวาเรื่องท่ีสำคัญ คือ เรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.2565 และมีวาระอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมเขามา ขอขอบคุณสมาชิกท่ีผานหลักการใน
วาระแรก ในสวนของผมเองก็ไปทำหนาท่ีเหมือนกัน ตามนโยบายของเศรษฐกิจเรื่องของอาชีพ 
ตอนนี้คือราคามังคุดเพราะสถานะการณโควิดทุกคนตองชวยกัน เนื่องจากผลผลิตของมังคุดปนี้
ออกเยอะพอมาเจอสถานการณโควิด เปนปญหาท่ีทำใหราคามังคุดตกต่ำไมมีคนเก็บ กิโลละ              
3 – 5 บาท วันนี้ไดแจงใหทานสมาชิกไดรับทราบเพ่ือไปบอกกลาวกับพ่ีนองประชาชนชาวสวน
มังคุด และพ่ีนองท่ีฟงเสียงตามสายของออกมาเยอะ  ระบายไมได แมแตตลาดหัวอิฐเรายังปด            
อีกตลาดหนึ่งคือตลาดตางประเทศ ประเทศจีนเปนหลักมีลงมาคัดตามเบอร 1,2,3 ตอนนี้เกิด 
                      ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
 

        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                  (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                                        
                           กรรมการ                                        กรรมการ 



                                    36 
อุทกภัยน้ำทวมประเทศจีน ประเทศจีนปดตลาด ไป 2 - 3 จุด การจราจรทางบกรถตองเดินทาง
เปนเวลา 10 วัน ตองไปรอท่ีดานรอเสียบปลั๊กไฟ แตไมมีปลั๊กไฟอยูตรงนี้คางอยู อีก 4 วัน 
ประเทศจีนเขาตรวจเขมท่ีทำใหราคาตกต่ำก็มีสวนเก่ียวของกัน และมีนโยบายทางจังหวัดมาชวย 
วาจะทำยังไงกับวิกฤตการระบายสินคาใหกิโลละ 3 บาท สุดทายก็หมดแลว ราคาเหมือนจะดีข้ึน
แตของไมมีแลว และของท่ีบนภูเขาเริ่มออกแลวราคานาจะดีนาจะผานวิกฤตนี้ไปได ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอขอบคุณ ทานท่ีปรึกษานายกฯ ครับ เรื่องราคามังคุดเปนปญหาใหญของคนนครศรีฯ              
เม่ือ 2 เดือนท่ีผานม ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ บาง ขอเชิญครับ หากไมมี                     
สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรองนายกฯ           
ทานท่ีปรึกษานายกฯ  ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
พนักงาน เจาหนาท่ี และประชาชน ท่ีรับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ 
ขอบคุณครับ 

  
ปดประชุมเวลา 14.02 น.  
  
 (ลงชื่อ)................อัญชลี  สมาทิน..............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม 

               (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 
(ลงชื่อ).............จารีวัฒน  กุลเจริญ...........ผูตรวจรายงานการประชมุ 
             (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
                    
                   ตรวจถูกตอง 
 
(ลงชื่อ)..............จักรพันธุ  จุลภักดิ์.........ประธานกรรมการ 
             (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
 

 ลงชื่อ)...............อุไรวรรณ  สีงาม...........กรรมการ 
            (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม) 
 

 ลงชื่อ)........พงศกร  พงษเกษมพรกุล....กรรมการ/เลขานุการ 
        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
 

  
  
  
  
  



  

                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


	ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

