
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   

 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕65 
ประชุมเม่ือวันท่ี  11  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65  เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
---------------------------- 

ผูมาประชุม 
 

ลำดับท่ี 
         

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
      

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

1. นายสุรเชษฐ        สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ        สุรภักด ี  
2. นางอรภักดิ์         เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล อรภักดิ์         เจนวชิชุเมธ  
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. นายสาโรช          แซลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช          แซลิ่ม  
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. นายคีตวิตย       แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิตย        แกวแกมจันทร  
8. นางธิดารัตน      ชูแกว ผูอำนวยการกองการศึกษา ธิดารัตน     ชูแกว  
9. นายประสิทธิ์     วัดศร ี หัวหนาฝายปกครอง ประสิทธิ์     วัดศรี  

          
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม (ตอ) 
 

 

ลำดับท่ี 
        

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

10. นายทักษิณ        สุทธิเจริญ หัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ ทักษิณ     สุทธิเจริญ  
11. นางอมรรัตน      จันทรคง หัวหนาฝายอำนวยการ อมรรัตน   จันทรคง  
12. นางสาวอัญชลี    อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ อัญชลี     อิสสภาพ  
13. นางสาวสิริภรณ  เทพนิมิตร เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ สิริภรณ   เทพนิมิตร  
15. นางอัญชลี        สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี     สมาทิน  
16. นางมัตติกา       กรดแกว คนงาน มัตติกา    กรดแกว  
17. นางสาววันณา    มูสิกะ คนงาน วันณา     มูสิกะ  

 

กอนระเบียบวาระการประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ  ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร  
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูท่ีรับฟงเสียงตามสาย 
และผู ที ่ร ับฟงทางเฟสบุ คไลน วันนี ้ เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ                 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม  2565               
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว               
ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
       ขออนุญาตอานประกาศฯ 

ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2565  
................................................... 

      ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลร อนพิบ ูลย  ได กำหนดสมัยประช ุมสภาเทศบาล                 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕65  มีกำหนด ๓๐ วัน เร ิ ่มตั ้งแตว ันท่ี                        

1 – 30 ส ิงหาคม 2565 ตามมต ิท ี ่ประช ุมสภาเทศบาล สม ัยสาม ัญ สม ัยแรก                         

เมื ่อว ันที ่ 2 มีนาคม ๒๕65 และตามประกาศการกำหนดวันเร ิ ่มและจำนวนว ัน                   

ของสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 และการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวัน    

ของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕66 ลงวันท่ี 3 มีนาคม ๒๕65 นั้น                                         

      
 

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล             
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2)             
พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3  ประจำป พ.ศ. ๒๕65 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2565 

         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                   ประกาศ   ณ   วันท่ี  11  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕65 

                 สุรเชษฐ  สุรภกัดี 
        (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 

                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย       
      ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ขอเรียนเชิญคะ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ ผูที่รับฟงเสียงตามสาย 
และผูฟงทางเฟสบุค วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำป พ.ศ. 2565  ซ่ึงตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 13 วาระ           
ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ 2 เรื่อง นะครับ  
      เรื ่องที่ 1 เรื ่องพนักงานเทศบาลยายมาปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ทาน และ             
อีก 2 ทาน  ไปราชการ ทานแรก คือ นางสาวเจนจิรา   สังขโชติ ตำแหนง นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ ยายมาจากเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา        
จังหวัดกระบี่ ขอเชิญครับ 

นางสาวเจนจิรา  สังขโชติ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางสาวเจนจิรา  สังขโชติ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ยายมาจาก
เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี ่เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
ภูมิลำเนาเดิมอยูท่ีตำบลท่ีวัง อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ตรวจถูกตอง 
 
(นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
  ประธานกรรมการ 

     ขอขอบคุณ นางสาวเจนจิรา  สังขโชติ ครับ กระผมในนามประธานสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ยินดีตอนรับที่ไดมาทำงานรวมกัน ทำงานใหกับพี่นองประชาชน         
ในพื ้นเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สำหรับอีกทานที ่ไมอยู ในขณะนี้ ทานที ่ 2 คือ              
นางบุษยาภรณ  ใสสุข ตำแหนง เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ยายมาจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 วันนี้ลา ทานที่ 3 
นางสาวณัชชา  ลิจวน ตำแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ยายมาจากเทศบาล              
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565  
      เรื่องที่ 2 ขออนุญาตประชาสัมพันธงานวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดข้ึน             
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ขอเชิญชวนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
และประชาชนท่ีรับฟงเสียงตามสายทุกทาน นะครับ ขณะนี้กำลังรับสมัครอยูครับ 
 
                    ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
 
             (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)           (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                      กรรมการ                           กรรมการ/เลขานุการ 
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ท่ีประชุม รบัทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมเมื่อวันท่ี  

2  มีนาคม  2565 
นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนนิการ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล     

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2565 ประชุมเมื ่อวันที ่ 2 มีนาคม 2565                        
ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน  22 หนา ประกอบดวย 8 วาระดวยกัน หนาที่ 1   
เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 13 ทาน  ผูไมมาประชุม ไมมี ผูเขารวมประชุม จำนวน             
10 ทาน หนาท่ี 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพ่ิมเติมจากหนาท่ี 1   อีกจำนวน 3 ทาน และ             
เปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงให            
ที่ประชุมทราบ วันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหทราบ จำนวน 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 ขอแสดงความยินดี
กับนายสาโรช  แซลิ ่ม ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล ซึ ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง                  
ไดประกาศผลการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 เรื่องท่ี 2 ขอแสดงความยินดีกับ
นางธิดารัตน  ชูแกว ตำแหนง ผูอำนวยการกองการศึกษา  เรื่องท่ี 3 ขอแสดงความยินดีกับ 
นางอมรรัตน  จันคง ตำแหนง หัวหนาฝายอำนวยการ  ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป  2564 ประชุมเมื่อวันท่ี  
27  ธันวาคม  2564 จนถึง หนาท่ี 5 มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมเมื่อวันท่ี  27 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 3   ญัตติเรื่อง
ขอความเห็นชอบเพื่อใหผูเชาอาคารจำหนายสินคารายเดิมตอสัญญาเชาโดยไมตองประมูล 
ของกองคลัง จนถึง หนาท่ี 7 มติท่ีประชุมเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 
1 เสียง  ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวด              
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ของกองคลัง จนถึง หนาที ่ 9  มติที ่ประชุมเห็นชอบ               
11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระที ่ 5 ญัตติเรื ่อง                 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง โครงการปรับปรุงปอมเปนหอพระ จนถึง หนาที ่ 10                  
มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระที่ 6  
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
       6.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2565 จนถึง หนาที่ 12 มติที่ประชุม
เห็นชอบใหกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2565 ดังนี้  
            - สมัยท่ี 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 – 30 เมษายน 2565  
            - สมัยท่ี 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2565  
            - สมัยท่ี 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี  1 – 30 ธันวาคม 2565 

  
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
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         6.2 การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2566 มติท่ีประชุมเห็นชอบให 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 2 
มีนาคม 2566 มีกำหนด 30 วัน ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณากำหนดระเบียบ 
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสำหรับใหประชาชนเขารับฟง การ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พ.ศ. 2565 จนถึง หนาท่ี 15 เห็นชอบรางระเบียบสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ว าดวยหลักเกณฑและวิธ ีการสำหรับใหประชาชนเขาฟง                      
การประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พ.ศ. 2565 รับทราบ และระเบียบวาระที่ 8                      
ญัตติเรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน  ๆ  
      1. นายเอกชัย  ศรีพิทักษ  สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 2 เรื่อง 
           เรื่องท่ี 1  ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีเขาไปดำเนินการขุดลอกคูคลอง สายนาโพธิ ์ 
บานลุงเขิน ขณะนี้ดำเนนิการเรียบรอยแลว  
           เรื่องท่ี 2 การติดตั้งกระจกโคงไดดำเนินการเรียบรอยแลว ขอบคุณครับ    
       2. นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล  สอบถามเรื ่องน้ำประปาวา
ดำเนินการถึงข้ันตอนไหนแลว อยากทราบแบบแปลน ขนาดของถังน้ำ และเครื่องกรองน้ำครับ 
       3. นายอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล ไดเสนอ 2 เรื่อง 
          เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดนำหินไปถมท่ีขางตู ATM ตลอดแนว  
          เรื่องท่ี 2 ถนนทางเขาบานทุงโหมะน้ำทวมขังเปนแอง ฝากคณะผูบริหารดวยคะ 
       4. นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 6 เรื่อง  
           เรื่องที่ 1 ขอติดตามโครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย            
ไมทราบวาไปถึงขั้นตอนไหนแลว เรื ่องที่ 2 เครื่องกรองน้ำชุมชนปรีชาทอง - นาลึก และ     
ชุมชนวัดเทพนมเชือด 
           เรื่องที่ 3 การขออนุญาตใชพื้นที่ทำถนน คสล.สายบานทายเรือกับสำนักพุทธศาสนา 
ไมทราบวาดำเนินการไปถึงไหนแลว ครับ 
           เรื่องที่ 4 ไดรับเรื่องรองเรียนมาจาก คุณพัชระ  ปฐมนุพงศ เรื่องการปกหมุดลุกล้ำ    
ทางสาธารณะประโยชน 
           เรื่องท่ี 5 ขอลูกระนาดท่ีทายเรือ 1 จุด  
           เรื่องท่ี 6 ขอไฟฟาสาธารณะเพ่ิมอีก 1 จุด หนารานนายเติบ ขอบคุณครับ 
       5. นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล มีพี่นองประชาชนชมุชน
ตลาดเกษตร หนาสหกรณการเกษตรขอลูกระนาดมา เนื่องจากมีรถวิ่งเร็ว และมีเด็กเล็กๆ 
อาศัยอยูบริเวณนั้น                          

       6. นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 3 เรื่อง  
          เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหารไดสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณหนาบานเจกอูด       
          เรื่องท่ี 2 ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดปรับปรุงเสนทางสายหนาโรงเรียนดรุณศึกษา 
สายเรียบรางรถไฟบานหนองเปดไปยังโรงอิฐสมหมาย และสายนายเพียรไปจรดนาโพธิ์               
ขอบคุณครับ      
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       7. นายสมพร  สุขสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 3 เรื่อง 
          เรื่องท่ี 1 ขอขยายเขตไฟฟาสายบานนายเสมียนทางเขาบานศาลาจาก        
          เรื่องท่ี 2หลุมบอบริเวณสะพานเขานอยไปทางบานหินลับ 
           เรื่องท่ี 3 ขอใหทำทาน้ำลอยกระทง ท่ีบริเวณชุมชนศาลาจาก - เขานอย  

        8. นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ขอใหเทศบาลชวยนำหินไปถมถนน
สายบานปาบูรณ ตรงนั ้นเปนหลุมบอเยอะ และแจงเรื ่องถนนสายบริเวณโรงปุย             
โคกยางท่ีเปนโรงยางเกา มีหลุมบอเยอะ  ขอบคุณครับ 
       9. นางอำไพ  ศิริแกว  สมาชิกสภาเทศบาล แจงเรื่องการเก็บคาขยะ พ่ีนองประชาชน
ฝากมาคะ อยากใหเก็บเปนประจำทุกเดือน 
      10. นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 2 เรื่อง 
            เรื่องท่ี 1 หลอดไฟฟาไมคอยสวางใหแสงนอยมาก เนื่องจากใชงานมานาน     
            เรื่องท่ี 2 กระจกโคงวัดเขานอยชำรุดชวยเปลี่ยนใหดวยคะ 
            เรื่องที่ 3 ถนนสายวัดเทพนมเชือดไปนาลึกเกิดการทรุดตัวของถนนทำให
เปนลองหลุมลึก 

        11. นายคีตว ิทย  แกวแกมจันทร ผู อำนวยการกองชาง ไดช ี ้แจงเกี ่ยวกับว ิธี                   
การตรวจสอบในโฉนดท่ีดินท่ีมีการลุกล้ำดังกลาว 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ  เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไขในสวนท่ี
ไมถูกตองบาง ครับ  
      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2565 ครับ 

มติท่ีประชุม 
 

ร ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2565                  
ประชุมเม่ือวันท่ี 2  มีนาคม  2565                                                               

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) 
     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ                                                     

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 
 
 

     เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอ              
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถ่ินเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ       
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ               
พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้                   
1. สถานะการคลัง 

     1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที ่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565     
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
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          1.1.1  เงินฝากธนาคาร                    จำนวน   73,287,397.91 บาท 
         1.1.2  เงินสะสม                            จำนวน   41,194,090.62 บาท 
         1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม            จำนวน   15,859,359.68 บาท 
         1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพัน 

         และยังไมไดเบิกจาย จำนวน - โครงการ รวม 
                                               จำนวน    1,985,399.00 บาท  

          1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  
                    จำนวน 31 โครงการ รวม                จำนวน      3,647,600.00  บาท 
    1.2  เงินกูคงคาง                            จำนวน 18,613,794.65 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    2.1  รายรับจริง   จำนวน  67,553,289.66  บาท   ประกอบดวย 
          หมวดภาษีอากร                              จำนวน     804,478.64 บาท 
          หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จำนวน 1,271,277.00 บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน                   จำนวน   1,401,237.57 บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพานิชย      
                                                            จำนวน               0.00   บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                        จำนวน      65,350.00  บาท 
          หมวดรายไดจากทุน                            จำนวน               0.00   บาท 
          หมวดภาษีจัดสรร                              จำนวน 31,503,904.94 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน                              จำนวน 32,507,041.51บาท 
    2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลท่ีใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 747,268.00บาท    
    2.3  รายจายจริง   จำนวน  53,693,696.42 บาท ประกอบดวย 
           งบกลาง                                       จำนวน 19,874,932.36 บาท 
           งบบุคลากร                                   จำนวน 19,046,369.34 บาท 
           งบดำเนินงาน                                 จำนวน 10,516,954.72 บาท 
           งบลงทุน                                       จำนวน     112,080.00 บาท 
           งบเงินอุดหนุน                                จำนวน   4,143,360.00 บาท 
           งบรายจายอ่ืน                                 จำนวน               0.00  บาท          
     2.4  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 
                                                             จำนวน   676,567.00  บาท                                                                       
     2.5  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี  จำนวน 0.00  บาท    
     2.6  รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน              0.00  บาท    
     2.7  รายจายท่ีจายจากเงินกู                      จำนวน              0.00  บาท 

  
  
  
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
อำเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป  2564 

ประมาณการ 
ป  2565 

ประมาณการ 
ป  2566 

รายไดจัดเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร 804,478.64 2,240,000.00 2,410,000.00 
     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,271,277.00 1,531,500.00 1,532,040.00 
     หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,401,237.57 1,350,000.00 1,350,000.00 
     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 65,350.00 320,500.00 330,500.00 
     หมวดรายไดจากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00 
รวมรายไดจัดเก็บเอง 3,542,343.21 5,452,000.00 5,632,540.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง        
สวนทองถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 31,503,904.94 32,838,000.00 32,790,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

31,503,904.94 32,838,000.00 32,790,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง              
สวนทองถิ่น 

   

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 32,507,041.51 31,710,000.00 33,800,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

32,507,041.51 31,710,000.00 32,507,041.51 

รวม 67,553,289.66 70,000,000.00 72,222,540.00 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรธีรรมราช  

2. รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 
ป  2564 

ประมาณการ 
ป  2565 

ประมาณการ 
ป  2566 

จายจากงบประมาณ    
งบกลาง 19,874,932.36 21,577,060.00 21,914,980.00 
งบบุคลากร 19,046,369.34 23,277,360.00 23,403,020.00 
งบดำเนินงาน   0,516,954.72 16,994,184.00 16,722,400.00 
งบลงทุน      112,080.00 2,601,316.00 2,956,000.00 
งบเงินอุดหนุน 4,143,360.00 5,536,080.00 7,204,500.00 

รวมจายจากงบประมาณ 53,693,696.42 69,986,000.00 72,200,900.00  
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
ของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

อำเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป  
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,267,380 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,271,660 
ดานบริการชุมชมและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 12,257,380 
     แผนงานสาธารณสุข 2,634,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห 495,340 
     แผนงานเคหะและชุมชน 6,405,260 
     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 800,000 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 999,500 
ดานการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,155,400 
ดานการดำเนนิงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 21,914,980 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 72,200,900  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                         ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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         ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2541  แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน จึงขอเสนอญัตติฯ นี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะตรวจสอบ 
และพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566      
วาระท่ีหนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) บางไหมครับ และกอนที่จะพิจารณาวาจะรับหลักการ         
รางเทศบัญญัติฯ หรือไมนั้น 
       ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ คณะผู บร ิหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน วาระแรก คือ ขั้นรับหลักการ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
       ขอ 47 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที ่หนึ ่ง ใหที ่ประชุมสภาทองถ่ิน
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ี              
สมาชิกสภาไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  
      เพื ่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที ่หนึ ่ง สภาทองถิ ่นจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานกุารสภา ครับ 
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 บางครับ  
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จลุภักดิ์ ครับ        

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน วันนี้มารวมกันพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะผูบริหาร ที่นำมาเสนอสภาในวันนี้ ถามองท่ี
ยอดเงินปนี้นาดีใจนะครับ ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นที่ 72 ลานบาท จากปที่แลว            
70 ลานบาท ที่เพิ่มขึ้นมา คือ คาอาหารกลางวัน ไมไดเปนงบพัฒนาเลย เงินผูสูงอายุท่ี
เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะ ไดรับขอมูลจากทานปลัดฯ วาคาอาหารกลางวันรายคนเพิ ่มข้ึน                
จากเดิม 21 บาท เพิ ่มเปน 28 บาท จากการที ่ดูรางเทศบัญญัติฉบับนี ้ผมคิดวา               
คณะผูบริหารไดทำมาอยางครอบคลุมในทุกดาน และที่ผานมาผลงานของทานที่โดดเดน 
คือ งานกลุมสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเริ่มตั้งไขเปนรูปเปนรางขึ้นมาแลว และอีกสวนหนึ่ง
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกมิต ิใหมอีกของพี ่น องคณะกรรมการชุมชน เชน              
การอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลยของเรา ซึ่งมีระเบียบ
รองรับท่ีชัดเจน คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564  

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 เปดโอกาสใหไดใชจายเงิน คณะกรรมการชุมชนเปนกลไกที ่สำคัญของเทศบาลตำบล                
รอนพิบูลย ปที่แลวตั้งไว 100,000.- บาท แตเกิดปญหาวาไมมีใครกลาจาย เพราะวา                  
มีหนังส ือหารือของจังหวัดสงขลา และมีระเบียบที ่ย อนแยงกันเอง เช น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 และพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 4 และมาตรา 12 ตองดูใหดีบางครั้งไปมุงเนนเทศบาลเมือง หรือ 
เทศบาลนคร เขาอาจจะพูดถึงกำนัน ผูใหญบาน แตของเราเปนแคเทศบาลตำบล และ                     
ที่ยอนแยงเขาไปอีก คือ มีองคการบริหารสวนตำบลที่ลอมอยูดานนอก ของเราอยูตรงกลาง 
รอความชัดเจนกอนดีกวา แตทีมสภาท้ังหมดไดคุยกับคณะกรรมการชุมชน มีระเบียบรองรับ
ไมใชชุมชนละ 10,000.-บาท อาจจะจายชุมชนละ 20,000.-บาท ก็ได เดี ๋ยวใหปลัดฯ 
ชี้แจงอีกครั้ง ผมคิดวาควรนำเงินนี้ไปใหเขาดำเนินงานเพื่อความคลองตัว อยาลืมนะครับวา 
คณะกรรมการชุมชนเปนกลไกที่สำคัญกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไมวาจะเปนฝายบริหาร 
ฝายสภา  ฝายคณะกรรมการชุมชน จะขาดสวนใดสวนหนึ่งไปไมได ผมคิดวาคณะกรรมการ
ชุมชน มีบทบาทที่สำคัญ และฝายสภาไดคุยกันวาถารางเทศบัญญัติฉบับนี้ยังตั้งจาย จำนวน 
10,000.- บาท รวมเปนเงิน 100,000.-บาท อาจจะใชกลไกของสภาเพ่ิมไปใหนะครับ แตตอง
ขอปรึกษากับปลัดฯ ผูถือระเบียบกอนครับ และอีกสวนหนึ่งผมอยากใหเปดไปดูหนาท่ี 50/58 
ในใบขวางเปนความอึดอัดใจของผมและเพื่อนสมาชิกสภา ซึ่งเปนเรื่องของการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชนของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในป พ.ศ. 2565 ตั้งไว 285,000.- บาท                   
ป พ.ศ. 2566 ในร างเทศบัญญัติฉบ ับนี ้ เพ ิ ่มข ึ ้นมาเป น จำนวน 300,000.-บาท                           
ตั้งงบประมาณไวทุกป แตเสียดายวาปนี้ไมไดจัด ทั้ง  ๆที่เทศบาลใกลเคียงเขาจัด ทานอยาลืม
นะครับ กีฬาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดดเดนมาตลอด ยิ่งใหญมาตลอด ผมก็ทราบดีวา              
3 ป ท่ีผานมาติดปญหาเรื่องโควิด แตปท่ีผานมานาจะจัดนะครับ แตไมทราบดวยเหตุผลอันใด 
และในป พ.ศ. 2566 อยากจะใหคณะผูบริหารออกมายืนยันวาจะไดจัดแนนอน เพราะไมได               
ขัดระเบียบอะไร ผมอยากใหคณะผูบริหารชี้แจงนะครับ และขออนุญาตสอบถาม เรื่องประเพณี
ลอยกระทงที่ตั้งงบประมาณไว ป 2565  30,000 กวาบาท แตในรางฉบับนี้ตั้งไว จำนวน 
100,000.-บาท ผมอยากทราบวาจะดำเนินการรูปแบบไหนอยางไร และประเพณีสงกราต              
วันกตัญู ยอดเงินกระโดดขึ้นมาจาก 10,000.- บาท เพิ่มขึ้นเปน จำนวน 100,000.- บาท 
อยากทราบวาทานจะดำเนินการแบบไหนอยางไร เพื่อใหสมาชิกสภาไดพิจารณา ผมขอฝากไว
ดวยครับ 2 – 3 ประเด็น ชวยตอบดวย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ  
     ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
    ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ 

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผู เขารวมประชุม  ทุกทาน ตามที ่ ไดดูร างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี ้ ก็ตองขอขอบคุณ                 
คณะผูบริหารที่ไดตั้งงบประมาณการจัดการแขงขันกีฬาไว แตงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไมไดนำมาใช ผมอยากใหคณะผู บริหารนำงบประมาณมาใชเพราะมีประโยชนกับ
ประชาชน ขอบคุณครับ 

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครบั 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ     

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

      เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ขอชี้แจงดังนี้ 
      เรื ่องที่ 1 ที่งบประมาณเพิ่มขึ้นเปน 72 ลานบาท จากเดิม 70 ลานบาท กรณี    
เรื่องนม เรื่องอาหารกลางวัน เปนงบประมาณท่ีผานมาและผานไป ซ่ึงจำเปนตองบรรจุเขาไป 
      เรื่องที่ 2 เรื่องกีฬาไดคุยกันแลว สถานการณในขณะนี้ยังไมเสถียร ถาจัดกิจกรรม
แลวไดไมเต็มที่ แมสยังไมกลาถอด ผมคิดวาถามีการแขงขันกีฬาแลวทำไดไมเต็มท่ี           
ถาถามวายืนยันไดไหมวาจะจัดการแขงขันกีฬาใน พ.ศ. 2566 นั้น ผมไมกลายืนยัน
เพราะวาอนาคตไมมีอะไรแนนอน ไมมีใครรูวาจะเกิดอะไรขึ้นอีก แตความตั้งใจอยาก           
จะจัด และจัดเต็มรูปแบบแนนอนคิดกันอยู ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ  ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใด
จะอภิปราย เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ   
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ  

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน ผมอยากทราบวาเรื ่องลอยกระทงตั ้งงบประมาณไวจะทำเองหรือ
อุดหนุนหรืออยางไรครับ ผมอยากทราบนโยบายรูปแบบการจัดกิจกรรม และเรื ่อง            
ของประเพณีสงกรานต วันกตัญู ก็เหมือนกัน และเรื่องจัดงานประเพณีหลอเทียน
พรรษาผมเพิ ่งเห็น ไปอยู ในโครงการจัดงานวันเขาพรรษาใชไหมครับ หนา 50,58 
โครงการหลอเทียนพรรษาท่ีจัดงานท่ีตลาดใหมใชไหมครับ ชวยอธิบายโครงการประเพณี
วันเขาพรรษา และหลอเทียนพรรษาดวย ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครบั 
     ขอเชญิ นางธิดารัตน  ชูแกว ครับ 

นางธิดารัตน  ชูแกว 
ผูอำนวยการกองการศึกษา 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน ในกรณีโครงการลอยกระทงที่ตั ้งไว 100,000.- บาท เพื่อสงเสริม           
การจัดกิจกรรมของชุมชนวัดเขานอย ชุมชนตลาดใน สวนรายละเอียดจะตกลงกับชมุชน         
อีกครั้งหนึ่ง สวนโครงการสงกรานตท่ีตั้งจากเดิมปท่ีแลว 10,000.- บาท ปนี้เพ่ิมมาเปน 
100,000.- บาท เนื่องจากสถานการณโควิด ในปที่ผานมามีการตั้งพระพุทธรูปรดน้ำ          
ในตลาด สำหรับปนี ้ที ่ตั ้งไว 100,000.- บาท ตั้งใจจะจัดเต็มรูปแบบที่วัดเทพนมเชือด          
สวนโครงการเขาพรรษาเดิมเปนโครงการประเพณีหลอเทียนพรรษา ซ่ึงในปงบประมาณ 2565 
ไมไดจัดหลอเทียน จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนเปนโครงการประเพณีเขาพรรษา มีการสมโภช
เทียนพรรษาและแหเทียนพรรษาไปยังวัดตางๆ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางธิดารัตน  ชูแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครบั 
     ขอเชญิ เลขานุการสภา ครับ 

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                
ผู เขารวมประชุม  ทุกทาน ตามที่ทานสมาชิกสภาไดสอบถามในเรื ่องอุดหนุนใหชุมชน                      
ชุมชนละ 100,000.- บาท หลักเกณฑที่จะใหตอง 10,000.- บาท หรือมากกวานั้นไหม 
แตหลักเกณฑไมได กำหนดไว แตจะพิจารณาจากการเง ิน การคลัง และมองวา              
เปนครั้งแรกเปนการนำรองกอน สวนรายละเอียดตอ อยากจะเชิญนักพัฒนาชุมชน                
ท่ีดูแลในเรื่องของระเบียบมาชี้แจงตอสภา ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกบาง ขอเชิญครบั 
     ขอเชิญ นายสมพร  ภูปาน ครับ 

นายสมพร  ภูปาน 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน ในสวนของเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพิ่งตั ้งปนี ้เปนปแรก          
แตมีเรื่องของระเบียบท่ียอนแยงกันเรื่องของขอกฎหมายเล็กนอย เลยยังไมไดเบิกจาย            
ที่จริงแลวตั้งใจจะจายใหกับชุมชน ซึ่งมีการเขียนโครงการและทางชุมชนไดรางโครงการ
เสร็จเรียบรอยแลว เปนแบบฟอรมเหมือนกันทุกชุมชน พรอมที่จะดำเนินการเบิกจาย  
แตเผอิญวาเพิ ่งไดรับหนังสือหารือจากจังหวัดสงขลา ไปท่ีกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงมหาดไทยตอบกลับมาวา ในสวนของคณะกรรมการชุมชนใดที่มีผูใหญบาน            
ไมสามารถจัดตั้งได เลยเปนประเด็นกันอยูและเกิดความไมชัดเจนในคณะกรรมการ
ชุมชนวาจะอุดหนุนไดหรือไม  สำหรับความชัดเจน งานพัฒนาชุมชน ไดทำหนังสือหารือ           
ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ถาเขาตอบไดเขาก็จะตอบมา แตถาเขาตอบไมได เขาตอง
หารือกับกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง พื้นที่ในของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไมไดมีพื้นท่ี           
ทั้งหมูบาน เทศบาลตำบลรอนพิบูลยเกิดจากการเปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลมาเปน
เทศบาล ซึ่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาลมาเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 
มาตรา 13 ระบุไววา ใหผูใหญบาน กำนัน ในเขตพื้นที่ใหสิ้นสุดลงภายใน 5 ป แตพอ         
มาระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ออกมา 
มาตรา 4 บอกวาเทศบาลใดที่ไมไดแตงตั้งผูใหญบานตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.จัดตั้ง 2496 
ก็สามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนได แตพอไปดูมาตรา 4 เขาบอกวาเทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง คือ ปกติไมมีผูใหญบานอยูแลวครับ เทศบาลตำบล ถาไมมีความจำเปนตองมี
ผ ู ใหญบานก็ใหร ัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ ่งย ังไมม ีการประกาศ                       
พอเกิดความสับสนระหวาง พ.ร.บ.เปลี ่ยนฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตำบล                 
พ.ศ. 2542 กับ พรบ.จัดตั้ง พ.ศ. 2496 มาตรา 4 เลยตองใหจังหวัดฯ และกระทรวงมหาดไทย
ตอบมาวาจะดำเนินการไดหรือไม เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ยกฐานะจากสุขาภิบาล               
มาเปนเทศบาล ยังคงจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนตั้งมาตั้งแต ป พ.ศ. 2544 มีระเบียบ               
ของเทศบาลชัดเจน ตองรอคำตอบหารือวาเขาจะฟนธงวาอยางไร แตหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทยที่ตอบของจังหวัดสงขลามามีแนบทายมาวาใหทุกอำเภอ ทุกทองถ่ิน
ถือปฏิบัติ ของเรายังมีชองอยูวาในสวนของ พรบ.เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลมาเปน
เทศบาล มาตรา 13 ที่กำหนดใหผูใหญบานสิ้นสุดลง มาตีความวาไมมีผูใหญบานใน
พ้ืนท่ีเทศบาลของเรา สามารถตั้งคณะกรรมการชุมชนตอไปและจายเงินอุดหนุนได  

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ไดหรือไม              
ถามีหนังสือตอบกลับมาก็คอยมาสรุปกัน ถาเขาบอกมาวาอุดหนุนไดเงินงบประมาณ             
สามารถตั้งไดมากกวา 10,000.-บาท ข้ึนอยูกับศักยภาพการบริหารงานของชุมชนเอง  
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายสมพร  ภูปาน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครบั 
    ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน ผมขอเสนอวาจะใชกลไกของสภาเพิ่มใหกับชุมชนละ 20,000.- บาท
ผมคิดวาเรื่องนี้ผาน ถาไมผานผูบริหารไมสั่งจายก็ไมผิดอะไร ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครบั 
    ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ  

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน อยากทราบโครงการจางเหมาบริการครูฝกสอนออกกำลังกายดวยการ
เต นแอโรบิก ซ ี ่งอย ู หน า 34/58 มีเง ินต ั ้งไว  30,000.-บาท เง ินสำหร ับจ าง                     
ครฝูกสอนตองมีสมาชิกท้ังหมดก่ีคน จึงจะเริ่มโครงการนี้ได ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครบั 
    ขอเชญิ เลขานุการสภา ครับ  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน สำหรับโครงการนี้บรรจุในแผนงานสาธารณสุข ขอนำเรียนวาที่ผานมา
ไดตั้งงบประมาณสำหรับครูฝกสอน ขณะนี้คนท่ีมาเตนนอยลงไมถึง 10 คน ไมคุมคากับ
คาจางครูฝกสอน ปนี้ก็ตั้งงบประมาณไวใหเหมือนเดิมเผื่อจะมีการเตนแอโรบิกตอได คือ 
จะตองมีผูนำเตนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเปนหลัก สวนคนท่ีมาเตนอยางนอย 20 – 30 คน เพ่ือให
เกิดความคุมคากับเงินที่ตองจายไป เดือนละ 3,500.- บาท ตามระเบียบที่กำหนดไวให
ตั้งรองรับไวใหจัดเปนโครงการได ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกบาง ขอเชิญครบั 
    ขอเชญิ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครบั  

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม  ทุกทาน หนา 57/58 เรื่อง การปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเขานาโพธิ์ – หนองคูขัน หมูที่ 7 รบกวนชวยเรงดำเนินการเปดงานใหดวยเพราะ
เหลือเวลาอีกไมเยอะแลวกลัวจะไมทัน ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกบางครับ  

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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      ถาหากไมมีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอมติท่ีประชุมแหงนี ้
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่หนึ่ง โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ 11 ทาน 
สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ีหนึ่ง โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ตอไปเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
       ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผู เขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตชี ้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่  2)            
พ.ศ. 2554 ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวา
สามคนแตไมเกินเจ็ดคน                      

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

        ขอ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ ่น เสนอชื ่อสมาชิกสภาทองถิ ่นหรือบุคคลที ่ไม ได เป นสมาชิกสภาทองถ่ิน                  
แลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไม
นอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
        การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น และ          
ใหนำวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม (การเลือกรองประธาน) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ  ขอใหสมาชิกสภาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
รางเทศบัญญัติฯ ซ่ึงตามระเบียบฯ กำหนดไวจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  
      ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอวาจะแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนก่ีทาน ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ 
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอใหมีจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ 
จำนวน  3  ทาน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)  
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหม หากไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน สรุปวาสภาแหงนี้เห็นชอบกำหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติฯ จำนวน  3  ทาน 

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน  
         ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติฯ  ตามจำนวน

ท่ีไดกำหนดไว ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ทานท่ี 1 ขอเชิญครับ 
       ขอเชิญ นายเอกชัย  ศริ่พิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม เปนกรรมการแปรญัตติ                
ทานท่ี 1 ครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายเอกชัย   ศรีพิทักษ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)  
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ 
ทานท่ี 1 อีกไหมครับ  หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุม
สภาฯ แหงนี้ มีมติเห็นชอบให นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 1 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 1  
         ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 2 ขอเชิญครับ 

       ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 
นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันขอเสนอ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ  ทานท่ี 2  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)  
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ 
ทานท่ี 2 อีกไหมครับ  หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุม
สภาฯ แหงนี้ มีมติเห็นชอบให นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 2 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 2  
         ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 3 ขอเชิญครับ 

       ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 
นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ              
ทานท่ี 3 ครับ                     

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ  ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)  
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ 
ทานท่ี 3 อีกไหมครับ  หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุม
สภาฯ แหงนี้มีมติเห็นชอบให นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 3  
        สรุปวาสภาฯ แหงนี ้ ไดเสนอชื ่อคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจำนวนท่ี 

สมาชิกสภาเสนอ จำนวน 3 ทาน  เรียบรอยแลว ประกอบดวย 
      1. นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 

     2. นายจักรฤทธิ ์      ชุมแกว 
     3. นายจักรกริศน     แปนเพ็ชร 
 

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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      ตอไป จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ทาน รวมประชุมเพื่อคัดเลือก
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

        ตอไป เปนการกำหนด 
       1. ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวนกี่วัน ตั้งแตวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร ตั้งแต
เวลาใด จนถึงเวลาใด และสถานท่ีใด              
        2. ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไวจำนวนกี่วัน คือ 
วันท่ีเทาไหร  เวลาใด  สถานท่ีใด 
        3. นัดประชุมในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม ในวันท่ีเทาไหร เวลาใด สถานท่ีใด 
       ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
        ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสอง 
นั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

        ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระที่สองใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง          
นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 
       ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปดวย 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย        

      ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัติ
นั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงาน และบันทึกความเห็น 
ยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไข 

 เพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวย
การแปรญัตตินั้นเปนประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน              

 การสงวนคำแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถ่ิน 

 หรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติใหเสนอคำแปรญัตต ิ
 ลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการ 
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตต ิ
        ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

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

                                    ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวชิชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร และ               

ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน  3 วัน           

ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. , วันที่ 16 สิงหาคม 2565                  

เวลา 09.00 - 16.30 น. และวันที ่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา  08.30 -  16.30 น.                            

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                                     

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง) 
        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภา

ทานใดเสนอเปนอยางอื่น  สรุปวาสภาฯ แหงนี้เห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญตัติ              

จำนวน 3 วัน ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. , วันท่ี 16 สิงหาคม 

2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. และวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา  08.30 - 16.30 น.                 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                                     

มติท่ีประชุม เห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน  3 วัน ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 
2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. , วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
และวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 -  16.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล      
ตำบลรอนพิบูลย                                             
        ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการ          
แปรญัตติไดรับไวจำนวนก่ีวัน คือ วันท่ีเทาไหร  เวลาใด  สถานท่ีใด ขอเชิญครับ 
        ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ 

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันขอเสนอระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติท่ีคณะกรรมการ 
แปรญัตติไดรับไว จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.              
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                          

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง) 
        ไมทราบวาม ีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื ่นอีกไหมคร ับ หากไมมี 
สมาชิกสภาท านใดเสนอเป นอย างอ ื ่น สร ุปว าสภาฯ แห งนี้ เห ็นชอบกำหนด                   
ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที ่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว  จำนวน  1 วัน คือ                                
วันท่ี 19  สิงหาคม  2565 เวลา 13.30  น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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มติท่ีประชุม 
 

เห็นชอบกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที ่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว     
จำนวน 1 วัน คือ วันที่  19  สิงหาคม  2565 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 
 
 

        ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอกำหนดนัดประชุมในวาระที ่สอง และวาระท่ีสาม  
ในวันท่ีเทาไหร เวลาใด สถานท่ีใด ขอเชิญครบั 
      ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ      

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหารและ 
ผู  เข าร วมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอนัดประชุมในวาระที ่สอง และวาระที ่สาม                       
ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ คุณ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรองถูกตอง) 
      ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ  หากไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอเปนอยางอื ่น สรุปวาสภาฯ แหงนี้เห็นชอบกำหนดนัดประชุมในวาระที่สอง                        
และวาระที่สาม ในวันที่  30  สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล                                 
ตำบลรอนพิบูลย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกำหนดนัดประชุมในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

4.1 เรื่อง การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ....   
      กอนท่ีจะดำเนินการตามระเบียบวาระท่ี 4 ขอเชิญทานเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ขอ 37 

ญัตติมี 2 อยางคือ 

(1) ญัตติเก่ียวกับกิจการของสภาทองถ่ิน 

(2) ญัตติรางขอบัญญัติ 

 ขอ 43 รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้ 

     (1) หลักการของรางขอบัญญัติ 

(2) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ 

     เมื่อประธานสภาทองถิ่นไดรับญัตติรางขอบัญญัติที่ เสนอมาและตรวจเห็น

ถูกตองตามระเบียบการประชุมแลว ใหสงสำเนาแกสมาชิกสภาทองถ่ินลวงหนาไม

นอยกวาสามวันกอนวันประชุม เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน แตไมนอยกวา

ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม 

ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที ่ประชุมสภาทองถิ ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ                

แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวได 

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  
เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ 
       ขอ 4.1 เรื่อง การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ....วาระท่ีหนึ่ง                       

(ข้ันรับหลักการ)   

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
         

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบ             
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ.... ดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
      เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดประกาศใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใชบังคับตั้งแตวันท่ี 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  จนถึงปจจุบันซึ่งเปนระยะเวลาพอสมควร  จึงตองมีการปรับปรุง                 
เทศบัญญัติวาดวยการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะใหมีความทันสมัยและ

เหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน 

เหตุผล 
       เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป  อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และที่แกไข
เพิ่มเติม  ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘  และมาตรา ๖๕ 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  จึงใหยกเลิก 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงไดใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  และจำเปนตองขอความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยใหตราเทศบัญญัติฉบับนี้แทน (รายละเอียด
ตามรางเทศบัญญัติฯ  ท่ีแนบ) 
      จึงเสนอญัตตินี ้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพื ่อโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ  

         หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา  
สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื ่อง           
การจำหนายสินคาในที ่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.... วาระที ่หนึ ่ง (ขั ้นรับหลักการ)                 
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ เห็นชอบ 11 ทาน สมาชิกสภาทานใด ไมรับหลักการ 
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1  เสียง         

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนาย

สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ....วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) เห็นชอบ 11 ทาน  

ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 ทาน 

      ตอไปจะพิจารณาในวาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ      
      ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม

ประชุม ทุกทาน วาระท่ีสอง คือ ข้ันแปรญัตติ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

    ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแตท่ี

ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 

     ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู บริหารทองถิ ่นหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน

จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อท่ี

ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสอง

นั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุม

เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณเลขานุการสภา ครับ  
     ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่อง เรื่อง การจำหนายสนิคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.... ในวาระท่ีสอง บางครบั 

       หากไมมีสมาชิกสภาทานใดประสงคขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ…. นี้ แสดงวา
ไมมีการแปรญัตติไมมีการแกไขใหคงรางเดิมไว นะครับ        

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคงรางเดิมไว 

       ตอไปจะพิจารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะ

อนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ     

         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....โปรดยกมือครับ 

สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 11 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี  

และงดออกเสียง 1  ทาน 

       ตอไปจะพิจารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะ

อนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ     

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในท่ี

หรือทางสาธารณะ พ.ศ….เห็นชอบจำนวน 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 

1 เสียง 

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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      ตอไป 4.2 เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว พ.ศ.... วาระท่ี 1                       

(ข้ันรับหลักการ) 

     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบ                
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว     
พ.ศ.... ดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
       เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดประกาศใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘  จนถึงปจจุบันซึ่งเปนระยะเวลาพอสมควร  จึงตองมีการปรับปรุง 
เทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื ่อง การควบคุมการเลี ้ยงหรือ             

ปลอยสัตว พ.ศ.... 

เหตุผล 
      เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป  อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และที่แกไข
เพิ ่มเติม  ประกอบมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข            
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  จึงใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งไดใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘  และจำเปนตองขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ใหตราเทศบัญญัติฉบับนี้แทน (รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ท่ีแนบ) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           

จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ  

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา  
สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง              
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ....  วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือครับ 
สมาชิกสภายกมือ เห็นชอบ 11 ทาน สมาชิกสภาทานใด ไมรับหลักการ โปรดยกมือครับ 
สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1  เสียง         

มติท่ีประชุม มีมตริับหลักการในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุม           

การเล้ียงหรือปลอยสัตว พ.ศ....วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) เห็นชอบ 11 ทาน  

ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 ทาน 

      ตอไปจะพิจารณาในวาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ 

     ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล  

รอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.....ในวาระท่ีสองบางครับ 

  

        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ...นี้ แสดงวา ไมมี
การแปรญัตติ ไมมีการแกไขใหคงรางเดิมไวนะครับ           

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคงรางเดิมไว 

       ตอไปจะพิจารณาในวาระท่ีสาม ข้ันลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะ

อนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ     

         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.... โปรดยกมือครับ 

สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 11 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี  

และงดออกเสียง 1  ทาน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปลอยสัตว พ.ศ.... เห็นชอบจำนวน 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร      

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 
 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
       

      เรียนทานประธานสภา วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

                                     หลักการ 
           ดวยกองการศึกษา  มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจาย                    

เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  จำนวน  3 รายการ  

ตามรายละเอียดดังนี้ 

       1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน  3  เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท  เปนเงินท้ังสิ้น  

  

  

  

  

  

  

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 66,000.- บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทดแทนของเดิมที ่ชำรุด ใช งานไดไมเต ็มประสิทธิภาพ                   

ซอมบำรุงรักษาเปนประจำ (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564 หนา 5 ขอ 7) 

       2. คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา จำนวน  3  เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท เปนเงินทั้งสิ้น 
7,500.- บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564 หนา 27 ขอ 62) 
     3. คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ 2,600.- บาท  เปนเงินทั้งสิ้น 
2,600.- บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564 หนา 20 ขอ 44)         

 เหตุผล 
       เนื่องจากกองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไว  ดังนั้น   จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจาย
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามรายละเอียดดังนี้   

       โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานการศึกษา 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
      งบลงทุน 
      หมวด คาครุภัณฑ 
      ประเภท ครภุัณฑคอมพิวเตอร                                 

                  - คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1                                                          
                   จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท              จำนวน  66,000.- บาท 
                 - คาจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง   ๆ  ละ 2,500.- บาท                                                                                                                  
                                                                         จำนวน  7,500.-  บาท 
                - คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร  จำนวน 1 เครื่อง      จำนวน  2,600.-  บาท 
      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร
สำหรับงานประมวลผล แบบที่  1 จำนวน 3 เครื่อง   เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง  
และเครื่องพิมพ  จำนวน  1  เครื่อง  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564) 
                                                                    รวมโอนเพ่ิม   จำนวน  76,100.-  บาท  

       
 

  
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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      โอนลด  
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ 
     งบดำเนินงาน 
     หมวด คาใชสอย 
     ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ                                                   
                โครงการ จัดงานวนัเด็กแหงชาติ                          จำนวน  76,100.- บาท 
                                                    รวมโอนลด  จำนวน  76,100.- บาท 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด        
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน        
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ 

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา 
ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวด คาครุภัณฑ                    

ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัติแทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

          ดวย ฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล มีความจำเปนตอง
จัดซ้ือโตะทำงานพรอมเกาอ้ี  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพริ้นเตอร สำหรับใช
ในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ เนื่องจากครุภัณฑที่ใช
ปฏิบ ัต ิงานอยู ในปจจุบ ันมีอายุการใชงานมาหลายปและมีสภาพที ่ชำร ุดมากแลว              
ตามรายละเอียดดังนี้           

  
  
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 



                                    26 
 

    1.1 ประเภท ครุภณัฑสำนกังาน จำนวน 2 รายการ 
          1.1.1 โตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจกปูโตะ ขนาด (W x D x H)    
                 155 x 79 x 75 cm. จำนวน 1 ตวั                 เปนเงิน 8,900.- บาท  
           1.1.2 เกาอ้ีสำนักงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง (W x D x H)  64 x 61 x 113-123 cm.  
                   จำนวน 1 ตัว                                                 เปนเงิน 3,900.- บาท 
    1.2 ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ 
          1.2.1 เครื ่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาด               
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000.- บาท (หนา 5 ขอ 7                 

 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร)  
 เหตุผล 

      เนื่องจากฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ไมไดตั้งงบประมาณ
รายจาย ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไว  ดังนั้น            
จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายจากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 
       โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารท่ัวไป  
       งบลงทุน 
       หมวด คาครุภัณฑ 
        ประเภท  ครุภัณฑสำนักงาน 
                  - คาจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจกปูโตะ   
                  ขนาด (W x D x H) 155 x 79 x 75 cm. จำนวน 1 ตัว 
                                                      จำนวน  8,900.- บาท  
                  - คาจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง  (W x D x H)                                  
                    64 x 61 x 113-123 cm. จำนวน 1 ตัว        จำนวน  8,900.- บาท 
                    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน ประกอบดวย โตะทำงานเหล็ก            
                    จำนวน  1 ตัว และเกาอ้ีสำนักงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว   
       ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  
                 - คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
                  (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000.- บาท                 

                 - คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรอื LED สี  
                  จำนวน 1 เครื่อง                                            จำนวน 15,000.- บาท 
                - คาจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง             จำนวน   5,700.- บาท     
                 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย เครื่อง  
                 คอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ     
                Multifunction จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง                      

                                                         รวมโอนเพ่ิม จำนวน 55,500.- บาท 
        ตรวจถูกตอง         ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       โอนลด  
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป  
      งบบุคลากร 

      หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ) 
      ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล                              จำนวน  55,500.- บาท 
                                            รวมโอนลด  เปนเงินจำนวน  55,500.- บาท 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด             
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 
      จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา           
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ 

 
 
 

      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา 
ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวด คาครุภัณฑ  

ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัติแทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และ 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้  

 หลักการ 
             ดวยสำนักปลัดเทศบาล  มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย     

เปนรายการใหม ในหมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน  และประเภท ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ตามรายละเอียดดงันี้ 

       1.1 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 

              1.1.1 คาจัดซ้ือโตะเอนกประสงคขาพับ ขนาด 60 x 150  เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว 

ตัว ๆ  ละ 1,700.- บาท เปนเงิน 8,500.- บาท เพ่ือใชปฏิบัติงานภายในสำนักงานและใน

โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ  

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        1.1 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 

              1.1.1 คาจัดซ้ือโตะเอนกประสงคขาพับ ขนาด 60 x 150  เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว 

ตัว ๆ  ละ 1,700.- บาท เปนเงิน 8,500.- บาท เพ่ือใชปฏิบัติงานภายในสำนักงานและใน

โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ  

           1.1.2 คาจัดซ้ือแทนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน  2 ตัว ๆ 12,000.- บาท           

เปนเงิน 24,000.- บาท เพ่ือใชสำหรับการจัดโครงการ กิจกรรม และพิธีตาง ๆ ท่ีเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลยจัดข้ึน 

       1.2 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน  2 รายการ 

            1.2.1 ค าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพ ิวเตอร โน ตบ ุ คสำหร ับงานประมวลผล                         
จำนวน  2  เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท  เปนเงินทั้งสิ้น 44,000.- บาท เพื่อ             
ใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายอำนวยการ  และงานพัฒนาชุมชน (หนา 8 ขอ 12   
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร) 

1.2.2 คาจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 5,700.- บาท 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชน (หนา 27 ขอ 63 ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร) 

เหตุผล 
       เนื่องจากสำนักปลัดเทศบาล ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน 
และประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไว  ดังนั ้น จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงิน
งบประมาณรายจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 
       โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารท่ัวไป  
       งบลงทุน 
       หมวด คาครุภัณฑ 
       ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน                                 

      - คาจัดซ้ือโตะเอนกประสงคขาพับ ขนาด 60 x 150  เซนติเมตร                                              
                   จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 1,700.- บาท                     จำนวน   8,500.-  บาท      
                 - คาจัดซ้ือแทนบรรยาย (โพเดียม) 
                  จำนวน 2 ตวั ๆ ละ 12,000.- บาท                  จำนวน  24,000.-  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะเอนกประสงคขาพับ จำนวน 5 ตวั และแทนบรรยาย                 
(โพเดียม) จำนวน 2 ตัว  เพ่ือใชปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และใชในโครงการ กิจกรรม 
และพิธีตาง ๆ ท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลยจัดข้ึน 

        ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                 
                 - คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสำหรับงานประมวลผล                                              
                   จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท           จำนวน   44,000.-  บาท   

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        - คาจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง                   จำนวน     5,700.-  บาท 
        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสำหรับงานประมวลผล จำนวน            
2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝาย
อำนวยการ และงานพัฒนาชุมชน  
                                                                    รวมโอนเพ่ิม   จำนวน  82,200.-  บาท                                              
 

        โอนลด  
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารท่ัวไป  
       งบบุคลากร 

       หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ) 
       ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล                              จำนวน   82,200.- บาท 
                                                      รวมโอนลด  จำนวน  82,200.- บาท  
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครอง             
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด        
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา   
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ   

 
 
 

      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา 
ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้  

 หลักการ 

        ดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความประสงค
จะขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 17,000.-บาท และเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
 

  

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000.-บาท และมี 
คุณสมบัติตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร                
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

 เหตุผล 

       เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ในการจัดซื ้อครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื ้อเครื ่อง

คอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 

LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่องไว จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้ 

      1. ขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในแผนงาน

สาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

      โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)  

      แผนงานสาธารณสุข 

      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
      งบลงทุน 
      หมวด คาครุภัณฑ 
      ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
      - คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000.- บาท  
      - คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี  
               ชนิด Network แบบท่ี 1               จำนวน  10,000.- บาท 
      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ชนิดเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน และเครื ่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที ่ 1 และ                   
มีคุณสมบัติตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร                  
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำหรับใชในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน ทดแทนเครื่องท่ีชำรุดซ่ึงมีอายุการใชงานนานและเสื่อมสภาพ 
      - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/              
ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 
     โอนลด 
     กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     หมวด คาวัสด ุ

      ประเภท - วัสดุไฟฟาและวิทย ุ                   จำนวน     5,000.- บาท  
       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร          จำนวน     5,000.- บาท 
 

  
  
        ตรวจถูกตอง         ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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      แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     หมวด คาวัสดุ 
     ประเภท  - วสัดุไฟฟาและวิทยุ                จำนวน    10,000.- บาท 
        - วัสดุเครื่องแตงกาย             จำนวน      7,000.- บาท            
                     รวมโอนลด     จำนวน     27,000.- บาท 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครอง             
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด        
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา           
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ   

 
 

      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา 
ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ 

รายจายประจำป พ.ศ.2565 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ และขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจายประจำป                 
พ.ศ.2565  ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

       ดวยกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม ไดบรรจุโครงการจัดซื ้อเครื ่องตัดหญา 

งบประมาณ 47,500.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหารอยบาท) ไวในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 185 โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใชใน               

การปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

 เหตุผล 

        เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดตั้งงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องต ัดหญา ไว ไม เพ ียงพอ และ                        
ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้  

 1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป  

    งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

        ตรวจถูกตอง         ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        โอนเพ่ิม  
       แผนงานเคหะและชุมชน 
       งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
       งบลงทุน 
       หมวด คาครุภัณฑ 
       ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว     
                    - คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา                 จำนวน     20,000.- บาท 
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ชนิดสะพายบา เครื่องยนต
ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด 
12 นิ้ว รุนใหญโตงานหนัก เครื่องละ 13,500.-บาท จำนวน 5 เครื่อง ราคาตามทองตลาด 
                                   รวมโอนเพ่ิม    จำนวน  20,000- บาท 
      โอนลด 
      แผนงานสาธารณสุข 
      งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
      งบดำเนินงาน 
      หมวด คาใชสอย 
      ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย                    
                  งบรายจายอ่ืน ๆ            

     - อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูนอกสถานท่ีของ อสม.  จำนวน 20,000.- บาท      
                                                        รวมโอนลด   จำนวน 20,0๐๐.- บาท       

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครอง             
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด        
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 
        2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565                     
รายละเอียดดังนี้ 
      ขอความเดิม 
      แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
       งบลงทุน 
       หมวด คาครุภัณฑ 
       ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว 
                  - จัดซ้ือเครื่องตัดหญา ตั้งไวจำนวน 47,500.-บาท (สี่หม่ืนเจ็ดพัน                        
                    หารอยบาทถวน) 
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ชนิดสะพาย เครื่องยนตขนาด
ไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 300 ซีซี พรอมใบมีด           

        ตรวจถูกตอง         ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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  เครื ่องละ 9,500.-บาท จำนวน 5 เครื ่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภ ัณฑของ                  
สำนักงบประมาณ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั ้งที ่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ลำดับท่ี 1 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 1  
    ขอความใหม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
    งบลงทุน 
    หมวด คาครุภัณฑ 
    ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว 
             - คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา  
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ชนิดสะพายบา เครื่องยนตขนาด
ไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด 12 นิ้ว 
รุ นใหญโตงานหนัก เครื ่องละ 13,500.-บาท จำนวน 5 เครื ่อง รวมเปนเงิน 
67,500.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) ราคาตามทองตลาด ตามระเบียบ 
กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28   
      พฤษภาคม 2564 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งท่ี 1 ประจำป 
     งบประมาณ พ.ศ. 2562  ลำดับท่ี 1 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจำป  
     งบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 1 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครอง                   
สวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที ่ ๔  ขอ 29 การแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจายในงบลงทุน  ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ   
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

  
  
        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอที่ 2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่องขอความใหมอยากใหทานยืนยันตามที่ทานเสนอ
หรือตามเอกสารครับ ทานยังอาน 300 ซีซี ในเอกสาร 30 ซีซี และอีกประเด็นท่ี             
ตั้งงบประมาณมาทั้งหมดที่ขอเพิ่มเงิน คือ ปนี้ยังไมไดซื้อเครื่องตัดหญาเลยใชไหมครับ        
ขอใหทานยืนยันตรงนี้เพ่ือความถูกตองในการเสนอญัตติดวย ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ  

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บร ิหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน บางครั้งอาจจะอานผิดพลาดไป สรุปวา 30 ซีซี ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา             
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ  

 
 
 

      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา  

ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ 

PWA หวงใย ใสใจชุมชน 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA  หวงใย ใสใจชุมชน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

      ดวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล มีความ
ประสงคจะตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย ใสใจชุมชน ณ ชุมชนตลาดใหม งบประมาณ 
42,200.- บาท  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลยกำหนด)  

เหตุผล 
      งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จึงจำเปนตอง
ดำเนินการขออนุมัต ิโอนเง ินงบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม โดยโอนเงิน
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
      โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
      แผนงานรักษาความสงบภายใน 
      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       งบลงทุน 
      หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
      ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA   หวงใย ใสใจชุมชน     
                  ณ ชุมชนตลาดใหม                                  จำนวน  42,200.- บาท  

                                รวมโอนเพ่ิม  จำนวน   42,200.- บาท 
       โอนลด  

      แผนงานรักษาความสงบภายใน 
      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
      งบดำเนินงาน 
      หมวด คาวัสดุ  
      ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย                                    จำนวน 42,200.- บาท 

       รวมโอนลด จำนวน  42,200.- บาท 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครอง           

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด           

ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา   
ทานใด  จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ   
     ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน กระผมอยากจะสอบถามกรณีโรงเก็บน้ำ ผมเห็นดวยกับ
การกอสรางเพิ่มเติม ผมอยากทราบการบริหารจัดการเปนแบบไหนอยางไร เมื่อการ
ประชุมสภาครั้งที่ผานมาน้ำหมด ก็ไดคำตอบจากคณะผูบริหารมาวาการเติมน้ำตอง
ประสานงานกับการประปาสวนภูมิภาค และมีพี่นองประชาชนทวงติงมาหลายคนวา
เขาจะใชงานแบบไหนอยางไร ถาหากมีการกอสรางโครงการนี้ขึ้นมาฝากทานประธาน
เรียนถามคณะผูบริหารดวย ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 
     ขอเชิญ ทานนายกฯ ครบั  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน โครงการนี้สรางขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาภัยแลง ไมใชเอามา
บริการพี่นองประชาชน ที่ตลาดใหมไมไดทำที่จัดเก็บใหเรียบรอย แมคาจึงนำไปใช           
อีกประการหนึ่งเพื่อลดอุบัติเหตุเพลิงไหม ก็สามารถนำไปใชได ไมใชนำมาบริการแมคา
นะครับ ทางการประปาสวนภูมิภารประสานมาวาเขาจะติดตั้งใหอีก 1 จุด ผมขอฝาก
สมาชิกสภาทุกทาน ถาจะติดตั้งตรงไหนใหเสนอแนะมาไดนะครับ ความคิดของผมถาจะติดตั้ง  

  
        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ไดนาจะติดตั้งที่โคกยางที่พัดใบพอที่โคกยางเพราะขอน้ำมาบอย สถานที่นาจะเปนเขต
รถไฟ ไมทราบวาทองถิ ่นของเราจะดำเนินการไดไหม กอนที ่จะทำ MOU กับรถไฟ           
เขาบอกวาใหดำเนินการไปไดเลย ประสานดวยวาจาไมไดทำหนังสือ ขอชี้แจงใหสมาชิกสภา
ไดรับทราบขอมูลเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานจะซักถามหรือ                    
ขออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
     ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ท่ีกระผมไดสอบถามไป กระผมไดกลาวถึงพ่ีนองประชาชน 
วาจะตองใหสวนใดมาบริหารจัดการตรงนี้เพ่ือประโยชนจะไดเกิดกับพ่ีนองประชาชน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ผมขอเพิ ่มเติมนิดหนึ ่งนะครับ             
พอทำรั้วเสร็จตองมีการลอคกุญแจ การบริหารตรงนี้ใครตองดูแล และอีกประเด็นจุดไหน
ที่ไมแลง เราก็สามารถจะมาใชประโยชนในพื้นที่ได ฝากคณะผูบริหารดีกวาทิ้งไวเฉย ๆ 
ตั้งแลวลอมคอกแลวไมใหใครใชมีน้ำอยูในนั้นเต็มเราสามารถบริหารจัดการโดยการเติม
น้ำไดไหม ตอนภัยแลงอาจจะหามไมใหใชในชวงนั้น ผมคิดวาเอามาใชประโยชนเถอะครบั  
    ขอเชิญ ทานนายกฯ ครบั 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน พอเขามอบใหก็ตองทำ MOU มอบใหกับเทศบาลเปน
ผู ดูแลรักษา ที ่ทานประธานสภาแจงวาใหบริการพี ่นองประชาชน เราก็ยินดีครับ                  
การนำน้ำไปเติมเปนหนาท่ีของเทศบาลอยูแลว ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ 
     ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ ขอเชิญครับ  
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา  

ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตติเรื่องการคัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง การคัดเลือกผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
          ตามหนังส ือโรงเร ียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ที ่  ศธ 04071.019/99 ลงวันท่ี              

1 กรกฎาคม 2565 เรื ่องขอสมาชิกสภาเทศบาลเพื ่อเปนคณะกรรมการสถานศึกษา  

เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี  ไดหมดวาระลง                 

  

        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 จึงตองมีการสรรหาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยซึ ่งเปนผูแทนองคกรปกครอง                

สวนทองถิ่น จำนวน 1 คน เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

ชุมชนวัดสุวรรณรังษี ตอไป นั้น 

 เหตุผล 
       ตามระเบียบคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน วาดวยการกำหนดองคประกอบ 
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษารูปแบบ
โรงเรียนรวมพัฒนา พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหกรรมการสถานศึกษามีที่มาจากสวนตาง ๆ  
และในจำนวนนั้นมีกรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจำนวนหนึ่งคน
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งการสรรหาและเลือกกรรมการไดดำเนินการ
โดยสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงขอใหสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เปนผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีน
วัดสุวรรณรังษี  

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน          
วัดสุวรรณรังษี จำนวน 1 ทาน 

       ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อครับ  
นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ขอเสนอ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล คะ            
เปนผู แทนองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
โรงเรียนวัดสุวรรณรังษี 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผู รับรอง            
5 ทาน) ไมทราบวามีสมาชิกสภาจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไมครับ  
      ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ  

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ขอเสนอ นายสุนทร  ขวัญชัยร ัตน ครับ            
เปนผู แทนองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
โรงเรียนวัดสุวรรณรังษี 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรอง 4 ทาน) 
ไมทราบวามีสมาชิกสภาจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไมครับ หากไมมีสมาชิกสภาเสนอทาน
อื่นอีก สรุปวา นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสุวรรณรังษี ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเลือก นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น                   
ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสุวรรณรังษี                                         

  
  
  
  
        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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ระเบียบวาระท่ี 12 ญัตติการรายงานผลการประเมินตนเองตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเองตามเกณฑ         
ช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตำ่มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะท่ีคณะกรรมการ            
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ก.ก.ถ.) กำหนด    

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เร ื ่อง การรายงานผล                  
การประเมินตนเองตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมาย
ขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ก.ก.ถ.) กำหนด  ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี ้

 หลักการ 
 ดวยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 

ไดขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินตนเอง ตามเกณฑตัวชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ท่ีคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ก.ก.ถ.) กำหนด และ
บันทึกขอมูลตามแบบติดตามประเมินผล 2 แบบ ประกอบดวย การเก็บรวบรวมและบันทึก
ขอมูลตามแบบรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไป (แบบเทศบาล 1) และการเก็บรวบรวมและ
บันทึกขอมูลตามแบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล    
2-1 ถึง แบบเทศบาล 2-6)ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ  ชี้วัดและคาเปาหมาย
ขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเว็ปไซตของ
สำนักงาน ก.ก.ถ. ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 พรอมท้ังสงผลการประเมิน
ดังกลาวใหสำนักงาน ก.ก.ถ. เพื่อใชเปนเกณฑประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน 
และรายงานแกคณะรัฐมนตรี และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการประเมิน
ดังกลาวตอเทศบาล และประกาศผลการประเมินใหประชาชนทราบตอไป      

เหตุผล 

       ตามหนังสือคณะกรรมการการกระจายอำนาจ สำงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ด วนที ่ส ุดที ่ นร 0107/ว 3597 ลงวันที ่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน

คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงขอความ

รวมมือในการดำเนินตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง และบันทึกขอมูลในระบบ

ประเมินผลมาตรฐานขั ้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ แบบออนไลนทางเว็ปไซต

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใน

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และแจงใหแกผูบริหารเพ่ือทำการรับรองขอมูล กอนสงผล

การประเมินแกสำนักงาน ก.ก.ถ.ทางระบบออนไลน และแจงผลการประเมินแกสภา

เทศบาล และประชาชนทราบตอไป 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยทราบตอไป 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 
       ไมทราบวาคณะผูมีอะไรจะเพ่ิมเติมไหมครับ 
       ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

  
        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                    (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ญัตติประเมินผลการประเมินตนเองตามข้ันตอนและวิธีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ              
ที่คณะกรรมการการประจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรับผิดชอบโดย
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ไดดำเนินการประเมินไปทางระบบซึ่งตั้งแตเดือนมิถุนายน 
แลว สวนในรายละเอียดใหเจาหนาที่ไดมาพูดคุยใหฟงคะ พอมาดูตัวชี้วัดก็ไมสามารถแก
ไดแลว เพราะไดประมวลผลตั้งแตเดือนมิถุนายน ปลัดฯ มองวาบางเรื่องสามารถทำได 
ตองถามเหตุผลจากเจาหนาที่วิเคราะหดวยวา ที่ประเมินไปไดประสานงานกับใคร และ           
ไดคียขอมูลไปอยางไร ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ 
     ขอเชิญ นางสาวสิริภรณ  เทพนิมิตร ครับ 

นางสาวสิริภรณ  เทพนิมิต 
เจาหนาท่ีวิเคราะห ฯ 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ไดทำตามหนังสือสั่งการและทำการสำรวจของแตกอง
เพ่ือท่ีจะนำมาบันทึกขอมูลลงในระบบ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางสาวสิรภรณ  เทพนิมิต ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ  
    ขอเชิญ ทานนายกฯ ครบั 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน การประเมินตนเอง มีบุคคลภายนอกเปนผูใหคะแนน            
ไดแค 74 คะแนน แตถือวาดีกวาครั้งที่แลว ผลการประเมินผูที่ไดอันดับที่ 1 เทศบาล
ตำบลหินตก ได 95 คะแนน ถาเกณฑดีตองใหได 80 ข้ึนไป ขอบคุณครับ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
อีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากทราบวาเอกสารท่ีแนบดานหลังเปนแบบประเมิน
ของเราใชไหมครับ หลายอยางที่ไมไดคะแนนและไมไดดำเนินการ เขาคงเอาหลักฐานท่ี
ทานไมไดทำใหเปนระบบ การจัดการไฟสาธารณะสองสวาง ทานรองนายกฯ ดำเนินการ
เรียบรอยอยูแลว จากหลายอยางที่เห็น การขุดลอกคูคลอง เราไมไดกรอกเองหรือยังไง 
ผมคิดวา 80 คะแนน ขึ้นไปอยูแลว เปนเรื ่องของการกรอกขอมูล การหาหลักฐาน 
ขอบคุณครับ  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 
 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผูประเมินเปนบุคคลภายนอก การบริการสาธารณะของเรา
เต็มที่อยูแลว กระผมในนามผูบริหารทองถิ่น ผมก็ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
วันกอนท่ีหัวสะพานทรุดไดนำเครื่องมือมาอำนวยความสะดวก ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ  

        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                    (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ  
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บาง ขอเชิญครับ 
       ขอเชิญ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 
นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื ่องที่ 1 ผมอยากสอบถามเรื ่องคอนกรีตเสริมเหล็ก       
สายนาโพธิ ์ตรงสามแยกวาดำเนินการไปถึงไหนแลว ใกลจะสิ ้นปงบประมาณแลว                    
ฝากคณะผูบริหารติดตามใหหนอยครับ เรื่องที่ 2  โปะไฟหลังตลาดใหม เรื่องที่ 3 โปะไฟ
บานยายเตี้ยง ตอนแรกติดตั้งไมไดพี่นองประชาชนไมยินยอม ผมไปชวยพูดใหเรียบรอย
แลวครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ  ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื ่องที ่ 1 อยากสอบถามเรื ่องลูกระนาดใกลจะหมด
ปงบประมาณแลวยังไมไดจัดซื้อเลยครับ ที่ขอเพิ่มอีกหนาโรงเรียนดรุณศึกษา เรื่องที่ 2 
ซอมถนนสายหนองเปดริมถนนรถคันเล็กๆ สัญจรไปมาลำบากครับ ชวยดำเนินการ             
ใหดวยครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ 

นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องที่ 1 อยากใหสำรวจหลุมบอ ทั้ง 2 เขต เพราะหลุม
บอเยอะ  ผมเคยพูดนอกรอบไปหลายรอบแลว เรื่องท่ี 2 ขอเสนอใหมีคนงานตัดหญา  
ตัดรวมกันทั ้ง 2 เขต ตัดตั ้งแต 08.30 – 16.30 น. ไมตองรอคนงานเก็บขยะ                  
เวลาอาจจะไมทัน เรื่องท่ี 3 เรื่องทอประปาสายศาลเจาพระ 108 ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชญิครับ 
      ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ  

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน สายนาโพธิ์ตอนนี้รอดำเนินการอยูครับ เรื่องโปะไฟหนา
สถานีเขานอย และซอยบานนายโชติตอนนี้ไดดำเนินการจัดซื้อแลว รอติดตั้งครับ ตามท่ี
ทานสภาชิกสภาไดเสนอมาขอเพิ่มไฟฟาในเขต 3 สาย สายบานนายโชติการไฟฟาติดให 
1 โปะ และตลาดใหมไฟฟาติดให 6 โปะ บานยายเตี้ยงตองติดเอง สวนเรื่องลูกระนาดให
นายประสิทธิ ์ วัดศรี ชวยเก็บรวบรวมขอมูลใหดวยครับ และซอมถนนบริเวณใกล            
รางรถไฟตองดูงบประมาณกอน ขอบคุณครับ 

  
        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                    (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                                   กรรมการ                                             กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชญิครับ 
      ขอเชิญ นายประสิทธิ์  วัดศรี ครับ  

นายประสิทธิ์  วัดศรี 
หัวหนาฝายปกครอง 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ในสวนของลูกระนาดเปนวัสดุอุปกรณจราจร งานปองกันฯ 
ไดดำเนินการจัดซื้อไป 2 รอบแลว ตอนนี้จะมีกระจกโคงที่ทางคณะผูบริหารตองจัดซ้ือ
เพิ่มเติม ตอนงบประมาณ 2565 ไดจัดซื้อไปแลว จำนวน 13 จุด ที่เหลือจะเปนการ
จัดซื้อลูกระนาดและกระจกโคง เพราะงบประมาณมีจำกัด ตอนนี้งานปองกันฯ กำลังดู
งบประมาณและจุดท่ีจำเปนเรงดวนในปงบประมาณ 2565 กอน ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายประสิทธิ์  วัดศรี  ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ  

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันไดดูในรางเทศบัญญัติงบประมาณโครงการปรับปรุง
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาบานทุงโหมะ หมูที่ 5 ไมทราบวาจะดำเนินการเมื่อไหรคะ 
ตอนนี้ใกลจะหมดปงบประมาณ และอีกสายหนึ่งปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเขาหลังการไฟฟาสวนภูมิภาค หมูที่ 5 ฝาก 2 โครงการนี้ดวยแลวกันคะ และเรื่อง
ลูกระนาดดิฉันไดขอไวที่หนาสหกรณการเกษตร ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ไดรับ
ทราบแลว และสายทุ งโหมะบานปายวน ลุงเสวียน ถนนเปนหลุมเปนบอมากและ                 
ทางเจาภาพขอใหเอาหินไปถมถนนที่เปนหินเปนบอใหหนอยคะ จะไดสะดวกในการ                    
จอดรถ ตองขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ที่ไดไปฝงทอที่ซอยจาเกษม
ถนนตรงนี้มีปญหามานานแลว ตอนนี้ไมมีน้ำทวมขังแลวขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ 

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอถามความคืบหนาถนนสายบานนายประภา บานเลขท่ี 
106/2 หมูท่ี 14 ถนน คสล. ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ 

นางอำไพ  ศิริแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน อยากใหขุดเจาะน้ำบาดาลที่เทศบาล เพราะมีรถขยะคันใหม 
เพ่ือจะไดชำระลางใหสะอาดเม่ือใชเสร็จบางครั้งน้ำประปาไหลบางไมไหลบาง ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ  

        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                    (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                                   กรรมการ                                             กรรมการ/เลขานุการ 
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นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เมื่อเชาพี่นองประชาชนถายภาพสงมาใหถนนหลังสาย
ธนาคารออมสิน ซ่ึงมีเศษไมลมทับขยะเยอะยังไมไดไปเก็บใชไหมคะ ขอฝากดวย ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องท่ี 1 ถนนเปนหลุมบอท่ีทุกคนใชสัญจรไปมา เสนทางวดั
เทพนมเชือดไปศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สวนถนนเสนท่ี 2 ทางเขาบาน
หนองเปดซึ่งเปนรอยตอติดกับรางรถไฟตอนนี้ก็มีการรองเรียนกันมาหลายทาน ฝากคณะ
ผูบริหารประสานงานกับการรถไฟดวยครับ อีกสายหนึ่งตรงสะพานท่ีเปนเขตรอยตอบานลุง
ฟนไปออกบานทายรางตรงนั้นเปนหลุมบอมากครับ การที่เอาหินหลุกไปถมไวเมื่อฝนตก
และรถสัญจรไปมาก็เปนหลุมเหมือนเดิม ขอขอบคุณอีก 1 สาย บริเวณ 3 แยกเขานอยไป
โรงรมที่คณะผูบริหารไดนำหินคลุกมาถมเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนแกพี่นองประชาชน
เบื้องตนกอนรอการซอมแซมถนนทั้งสาย สวนอีกสายหลังวัดสุวรรณรังษีตอนนี้มีการ
กอสรางและมีรถคันใหญสัญจรไปมา อยากจะฝากคณะผูบริหารดูแลถนนสายนั้นดวยครับ  
เรื ่องที่ 2 เรื ่องไฟฟาผมอยากขอจุดเสี่ยงใตสะพานลอยเขานอยฝงโรงงาน 1 จุด และ             
ตรงทางตัดเขานาโพธิ์ 1 จุด ตรงยูเทิรนฝงเขานอย 1 จุด เปนจุดที่ติดตั้งอยูแลวแตชำรุด 
เรื่องที่ 3 พี่นองฝากขอบคุณคณะผูบริหารที่ใหความสำคัญในการกอสรางถนนหนาดรุณ
ศึกษา ปญหา คือ เมื่อฝนตกไมมีคูระบายน้ำตรงดานขางหองแถวบริเวณนั้น เรื่องที่ 4           
คูคลองหลังตลาดใหมตามที่ทานนายกเคยพูดไวแลว ใหผมประสานงานพี่นองประชาชนใน
การขุดคูคลองบริเวณนั้น เรื่องที่ 5 การตัดแตงกิ่งไมบริเวณ 3 แยก ไปถนนบานนายเพียร
จะเปนตนหูกวางขนาดใหญได พาดผ านสายไฟ เกรงว าจะเกิดปญหาตามมาฝาก                    
คณะผูบริหารดวยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
    ขอเชิญ ทานนายกฯ ครบั 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

    เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู บร ิหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องทุกเรื่องที่คณะผูบริหารดำเนินการไดโดยไมขัดระเบยีบ
ตอขอกฎหมายและมีงบประมาณเพียงพอ เราในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
จะดำเนินการโดยเร็วทันตอสถานการณ และผมขอชี้แจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบขอมูล 
นะครับ ในป พ.ศ. 2564 1.กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้ำขุนหนาโรงเรียน
ดรุณศึกษา ดำเนินการแลวเสร็จ 2. ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายโรงเรียนดรุณ
ศึกษา แลวเสร็จ ในป พ.ศ. 2565 1.กอสรางคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนน              
สายตลาดใน แลวเสร็จ กอสรางคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแสวงคารแคร            
หมูท่ี 12 อยูระหวางดำเนินการ 3.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายเสวียนสุด
เขตเทศบาล หมูท่ี 5 อยูระหวางดำเนินการ 4. ปรับปรุงวางทอระบายน้ำคอนกรีต 
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 เสริมเหล็กสี ่แยกจานเรียว หมู ที ่ 12 ดำเนินการแลวเสร็จ 5.ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาบานนาโพธิ์ หมูที่  7 อยูระหวางดำเนินการ 6. ปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเขาบานทุงโหมะ หมูที ่ 5 อยูระหวางดำเนินการ             
7.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเขาหลังการไฟฟาสวนภูมิภาค หมูที่ 5             
อยูระหวางดำเนินการ 8. โครงการปรับปรุงปอมยามรักษาความปลอดภัยเทศบาลตำบล              
รอนพิบูลย เปลี่ยนเปนหอพระ อยูระหวางดำเนินการ 9.ขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะบริเวณขางบานนายโชติ หมู ที ่ 7 แลวเสร็จ 10. ขยายเขตและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะบริเวณตลาดใหม – นาโพธิ์ หมูท่ี 7 ดำเนินการแลวเสร็จ 11. ขยายเขตและติดตัง้
ไฟฟาสาธารณะบริเวณทางเขาบานนางเตี้ยง หมูที่ 7 ดำเนินการแลวเสร็จ 12. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานตลาดใหม – บานนา
โพธ ิ ์  หมู ท ี ่   7 และหมู ท ี ่  14 จากองคการบร ิหารสวนจ ังหว ัดนครศรีธรรมราช                       
ไดดำเนินการเรียบรอยแลว เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2565 และไดสงมอบใหกับเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
       หากไมมี สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ 
ทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษานายกฯ  ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไว
เพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 

              
ปดการประชุม เวลา 12.47 น.  
  
 (ลงชื่อ).............อัญชลี  สมาทิน...............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชมุ 

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

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

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