
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 `ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 

ประชุมเม่ือวันท่ี  21 กันยายน พ.ศ. ๒๕64  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 นายสมพร          สุขสวสัดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร          สุขสวัสดิ ์  
8 นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ      สีงาม  
9 นายพงศกร         พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร         พงษเกษมพรกุล  

10 นายสุนทร          ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร          ขวัญชัยรัตน  
11 นางอำไพ           ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล อำไพ           ศิริแกว  
12 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 นายคีตวิทย        แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย       แกวแกมจันทร  
7 นางธิดารัตน       ชูแกว หน.ฝายสงเสริมการศึกษา ธิดารัตน      ชูแกว  
8 นางสาวอัญชลี    อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปฯ อัญชลี        อิสสภาพ  
9 นายสมพร         ภูปาน นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สมพร         ภูปาน  

10 นายธรณิศร       ลักษณาวิบูลยกุล นิติกรชำนาญการ ธรณิศร       ลักษณาวิบูลยกุล  
          

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  

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

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม (ตอ) 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

11 นายประเสริฐ       เพ็งสุข ประธานชมุชนปรีชาทอง ประเสริฐ      เพ็งสุข  
12 นางปยมน          พลเดช ประธานชมุชนสุวรรณรังษี ปยมน         พลเดช  
13 นางสาววรรณภา  กรมแกว ประธานชุมชนวัดเทพนมเชือด วรรณภา      กรมแกว  
14 นางสาวศรีสวัสดิ์  นุนจุย ประธานชมุชนวังไทร ศรีสวัสดิ์      นุนจุย  
15 นายณรงค         ชำนาญแปน ประธานชุมชนปาชมพู ณรงค         ชำนาญแปน  
16 นางอัญชลี         สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี         สมาทิน  
17 นางสาวอรอนงค  คงแทน คนงาน อรอนงค      คงแทน  
18 นางมัตติกา        พลเดช คนงาน มัตติกา        พลเดช  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผู ที ่รับฟงเสียงตามสายอยู ในขณะนี้ วันนี ้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564            
ซ่ึงตรงกับวันอังคารท่ี  21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล  
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                   

(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
       ขออนุญาตอานประกาศฯ 

ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. 2564 
..................................... 

       ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕64  โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต                

วันท่ี 1 – 30 กันยายน 2564 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก  

เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม ๒๕64 ตามประกาศกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของ                   

สมัยประช ุมสามัญ ประจำป  พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มและจำนวนวัน              

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

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล              

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

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)                                          

        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  

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

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 พ.ศ. 2554  ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 กันยายน 2564                      

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                   ประกาศ   ณ   วันท่ี  24 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 

                 สุรเชษฐ  สุรภกัดี 
        (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 

                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย       
      ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ขอเรียนเชิญคะ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ และผูท่ีรับฟงเสียงตามสาย         
ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. 2564  
ซ่ึงตรงกับวันอังคารท่ี 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูท้ังหมด  16 วาระ ผมขอเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
     สำหรับวันนีไ้มมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมสภาแหงนีท้ราบ นะครับ      

ท่ีประชุม รบัทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 

ประชุมเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม  2564  
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนนิการ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล     

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 24 
สิงหาคม 2564 ซ่ึงรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 28 หนา ประกอบดวย 6 วาระ
ดวยกัน หนาท่ี 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน  ผูเขารวมประชุม จำนวน               
10 ทาน หนาท่ี 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพ่ิมเติมจากหนาท่ี 1 อีกจำนวน 3 ทาน 
และเปนเนื้อหากอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
แจงใหท่ีประชุมทราบ คือ นายวัชระ  ภูประเสริฐ ไดเสียชีวิต และเม่ือวานไดมีการเผาศพ
ทานแลว และเรื่องการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล ซ่ึงทานจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ไดเปน
ตัวแทนของเทศบาล และไดเปนตัวแทนในระดับอำเภอ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 
ประชุมเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 จนถึง หนาท่ี 5 มติท่ีประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1  ประจำป 2564 และระเบียบวาระท่ี 3  

เรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วาระท่ีสอง (ข้ันแปรญัตติ) มติท่ีประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 
1 เสียง และวาระท่ีสาม (ข้ันลงมติ) มติท่ีประชุมอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำป พ.ศ. 2565  จนถึง หนาท่ี 16 ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัต ิ

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

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาท่ี 18 มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง                
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จนถึง หนาท่ี 20 มติ               
ท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระท่ี 6 
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา เรื่องอ่ืน  ๆ 
      - นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ไดพูดคุย 3 เรื่อง เรื่องท่ี 1 การจัดซ้ือรถขยะ เรื่องท่ี 2 
ชวยทำไมหรือเหล็กก้ันถังขยะ เรื่องท่ี 3 เรื่องเวลามาปฏิบัติงานของพนักงานเก็บกวาดขยะ 
อยากใหมาปฏิบัติงาน เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามปกติไดไหมครับ และใหแบงงาน           
ใหชดัเจน เรื่องท่ี 4 ฝากเรื่องน้ำประปา 
      - นางอรภักดิ์   เจนวิชชุเมธ แจงเรื่องถนนบริเวณบานของนายเสกสรร แซลิ่ม                      
ไดแจงไปแลว แตยังไมไดดำเนินการ 
      - นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ฝากเรื่องคูระบายน้ำท่ีตลาดใหม 
      - นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ไดพูดคุย 2 เรื่อง เรื่องท่ี 1 ถนนเปนหลุมบอหลายสาย 
เรื่องท่ี 2 โครงการแถวบานปาบูรณ เปนหลุมบอ ชวยนำหินไปถมใหดวย 
      - นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ไดพูดคุย 3 เรื่อง เรื่องท่ี 1 อยากจะสานงานเกาของ
ทานวัชระ  ภูประเสริฐ ท่ียังคางอยู เรื่องท่ี 2 เรื่องการจัดการขยะอันตรายทำอยางไร             
ใหปลอดภัย เรื่องท่ี 3 อยากใหแกไขเรื่องเสียงตามสาย 
      - นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ไดพูดคุย 4 เรื่อง เรื่องท่ี 1  อยากสอบถามสถานะการคลัง           
ณ ปจจุบันท่ีเขามาในปลายปนี้จะไดทำใหพ่ีนองประชาชน หมูท่ี 10 บาง เรื่องท่ี 2              
เรื่องชุดตรวจ ATK ถาระเบียบไมเปดก็ไมเปนไรครับ เรื่องท่ี  3 ขอฝากเรื่องเอกสาร                 
ท่ีทีมสภาขอไปหลายรอบแลวยังไมได เรื่องท่ี 4 ขอขอบคุณคณะผูบริหารเรื่องวางทอ               
ระบายน้ำบริเวณสี่แยกรอนพิบูลย 
      - นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ไดพูดคุย 3 เรื่อง เรื่องท่ี 1 ฝากคณะผูบริหารเรื่องถนนสาย             
บานปาบูรณดวยครับ เรื่องท่ี 2 ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีชวยสนับสนุนแจกจายน้ำใหพ่ีนอง
ประชาชน เม่ือ 2 เดือนท่ีแลว เรื่องท่ี 3 ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีทำถนนคอนกรีต คสล. 
ตอจากคณะผูบริหารชุดท่ีแลว  และบล็อคจากถนนใตสะพานเขานอยถึงบานหินลับ ตอนนี้
เสร็จเรียบรอยแลว 
      - รองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ไดแจงวาเม่ือรถ JCB ซอมเสร็จ จะไปดำเนินการซอม
ไหลทางตามท่ี นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม แจงมาครับ 
      - นางสาวโสภา  จันทรแกว ไดรายงานข้ันตอนการดำเนินการของโครงการแตละ
โครงการวาอยูในข้ันตอนใด โครงการใดท่ีไดดำเนินการแลว อยูระหวางดำเนินการ หรือ          
ยังไมไดดำเนินการ และรายงานสถานะการคลัง ของวันท่ี 23 สิงหาคม 2564            
 

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

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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      - ทานนายกฯ เปนหวงเรื่องขยะท่ี เยอะ และมีรถขยะท่ีใช ไดแค  1 คัน และ                      
ไดฝากถึงทานประธานสภาใหชวยดูงบประมาณในการจัดซ้ือรถขยะดวยครับ ปดประชุม                
เวลา 12.02 น. ขออนุญาตสรุปรายงานแคนี้กอนคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแกไข           
ในสวนท่ีไมถูกตอง บาง ครับ 
       ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอแกไขหนาท่ี 7 บรรทัดท่ี 23 ขอ 1.1.2 ตัวเลขต้ังไว 
812,504.- บาท ปรับลดเหลือ 110,000.-บาท คงเหลือ 750,000.-บาท ขอแกไขเปน
702,504.-บาท และหนาท่ี 11 ขอ 1.1.2 ตัวเลขผิดพลาดไป ตัวเลขตั้งไว 812,504.- บาท 
ปรับลดเหลือ 110,000.-บาท คงเหลือ 750,000.-บาท ขอแกไขเปน 702,504.-บาท 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด              
จะขอแกไขในสวนท่ีไมถูกตองอีกบาง ครับ 
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมในนามประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมตอง   
ขอโทษทานสมาชิกสภาทุกทานท่ีทำใหเกิดขอผิดพลาดในเรื่องตัวเลข หนาท่ี 7 ขอความท่ี
นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ไดพูดไป และหนาท่ี 11 ขอความของ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
เปนผูปรับลดเอง ตองขออภัยดวยครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักด ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอ
แกไขในสวนท่ีไมถูกตองอีกบาง ครับ 
      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนท่ีไมถูกตอง  ผมถือวาสภาแหงนี้รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564  ครับ 

มติท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2564 
ประชุมเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ 

ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ                                                           
นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
 
 
           ตรวจถูกตอง 
 
 
    (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
       ประธานกรรมการ 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องขออนุ มัติ โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้                                                                                 
                   ตรวจถูกตอง                                 ตรวจถูกตอง 
 
 
          (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)               (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                   กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 หลักการ 

             ตามท่ี งานการเจาหนาท่ี ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ไดใชโตะทำงานซ่ึงอยู
ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ขณะนี้             
กองสาธารณสุขฯ จำเปนตองใชโตะทำงานดังกลาว เพ่ือรองรับเจาหนาท่ีท่ีกำลังจะมา
ปฏิบัติงาน ซ่ึงอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช นั้น 

เหตุผล 
       งานการเจาหนาท่ี ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือ
โตะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับไวใชปฏิบัติงาน และจำเปนตองขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณเพื ่อไปตั้งจ ายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ  ตามรายละเอียดดังนี้ 
       1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหาร               
งานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ดังรายละเอียดตอไปนี ้
       โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารท่ัวไป  
        งบลงทุน 
        หมวด คาครุภัณฑ 
        ประเภท ครภุัณฑสำนักงาน                                 
                  - คาจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (155 x 79 x 75 cm.)                     
        จำนวน 1 ตัว                                                          จำนวน  7,900.- บาท                                                                                   
        เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (155 x 79 x 75 cm.) 
จำนวน 1 ตัว สำหรับใชในการปฏิบัติงานของงานการเจาหนาท่ี ฝายอำนวยการ                
สำนักปลัดเทศบาล 
                                                                       รวมโอนเพ่ิม  จำนวน  7,900.- บาท 

        โอนลด  
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารท่ัวไป  
       งบดำเนินงาน 
       หมวด คาใชสอย 
       ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                       จำนวน  7,900.-  บาท                                                      
                                                        รวมโอนลด  จำนวน 7,900.- บาท  
รวมโอนเพ่ิม - โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน  7,9๐๐.- บาท 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7      
การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของ   
สภาทองถ่ิน     

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

    ประธานกรรมการ                                      กรรมการ                                              กรรมการ/เลขานุการ 
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         2.ขออนุ มัติ กันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564                
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด            
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต                 
(155 x 79 x 75 cm.) จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 7,900.- บาท (เจ็ดพัน               
เการอยบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจาย            
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตอง          
ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
ทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป                                         
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครบั ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  
จะซักถามหรืออภิปรายบางครบั  
      ขอเชญิ นายจักรพันธุ  จลุภักดิ์ ครับ  

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีประเด็นท่ีอาจจะเก่ียวของกับญัตตินี้ เปนการจัดซ้ือโตะ
ทำงานของงานการเจาหนาท่ีฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  ผมอยากทราบวา
เจาหนาท่ีท่ีจะมากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนใคร ตำแหนงอะไร ซ่ึงตอนนี้อยูใน
ระหวางการพิจารณา ไมไดมีการประชุมเพราะติดสถานการณโควิด – 19  ผมสนับสนุน
เต็มท่ีครับเพราะขณะนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขาดเจาหนาท่ีท่ีมีความชำนาญ
ดานสาธารณสุขศาสตรโดยตรง ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบาง ครับ 
      ขอเชญิ เลขานุการสภา ครบั 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ขอนำเรียนวาเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตำแหน ง                
ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล มาดูแลในดานสุขอนามัย รานอาหาร โรงอาหาร และ                  
ดูแลตลาด สามารถมาชวยงานเราไดมากข้ึน  เขามีประสบการณทำงาน เคยทำงาน           
เทศบาลแถวชลบุรี เนื่องจาก กทจ. นครศรีธรรมราช ติดชวงสถานการณโควิด – 19                 
ยังประชุมไมไดทำใหเปนการลาชาในการบรรจุ คะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีก ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
  
  
        ตรวจถูกตอง                    ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ 

ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ       

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้      

 หลักการ 
          ตามท่ี งานนิติการและการพาณิชย ฝายปกครอง สำนักปลัดทศบาล  มีความประสงค

จะขอซ้ือเกาอ้ีทำงาน เนื่องจากเกาอ้ีทำงานท่ีใชปฏิบัติงานท่ีผานมานั้นเปนเกาอ้ีเกาท่ีใชงาน

มานานและได มีการชำรุดไปแลว ปจจุบันไดใช เกาอ้ีทำงานของรองปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงาน  และขณะนี้รองปลัดเทศบาลตองการจะใชเกาอ้ีทำงานตัวดังกลาวเพ่ือไวใช

ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นั้น 

เหตุผล 
        งานนิติการและการพาณิชย  ฝายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล จึงมีความจำเปนตอง
จัดซ้ือเกาอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับไวใชปฏิบัติงาน และจำเปนตองขออนุมัติ            
โอนเงินงบประมาณเพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ  ตามรายละเอียดดังนี้              
       1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
      โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป  
      งบลงทุน 
      หมวด คาครุภัณฑ 
      ประเภท ครภุัณฑสำนักงาน                                 
                  คาจัดซ้ือเกาอ้ีทำงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง ขนาด (W x D x H) 62 x 69 x    
       111 -123 cm. จำนวน 1 ตัว                                       จำนวน  3,500.- บาท  

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทำงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง ขนาด (W x D x H)   
62 x 69 x 111-123 cm. จำนวน 1 ตัว สำหรับใชในการปฏิบั ติงานของงานนิติการ           
ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 

รวมโอนเพ่ิม  จำนวน  3,500.- บาท 
  
        ตรวจถูกตอง                    ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                                      กรรมการ                                              กรรมการ/เลขานุการ 



                              9 
                                    

       โอนลด  
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป  
      งบดำเนินงาน 
      หมวด คาใชสอย 
      ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                           จำนวน  3,500.- บาท 
                                                       รวมโอนลด  จำนวน 3,500.- บาท  
 รวมโอนเพ่ิม - โอนลด  จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน  3,500.- บาท 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7      
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ   
สภาทองถ่ิน 

        2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรณียังมิได ก อหนี ้ผูกพัน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน               
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซ้ือเกาอ้ีทำงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง 
ขนาด (W x D x H) 62 x 69 x 111-123 cm. จำนวน 1 ตัว งบประมาณ  3,500.- บาท 
(สามพันหารอยบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน               
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง    

 สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณี              
ท่ีมีรายจาย หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอ
สภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป                                      
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด          
จะซักถามหรืออภิปรายบางครบั หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)         

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ และ          
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 
นายสุเทพ  ฤทธิรัตตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณราย จายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี ้

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

       ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดบรรจุโครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
แบบอัดทาย งบประมาณ  2,400,000.-บาท (สองลานสีแ่สนบาทถวน) ไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 101 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหมีรถบรรทุกขยะมูลฝอยใชในการปฏิบัติงาน งานรักษาความสะอาด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
    เหตุผล 

       เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมไดต้ังงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท ายไว                          
จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี ้
      1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะ            

และชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังรายละเอียดตอไปนี ้

     โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)  
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     งบลงทุน 
     หมวด คาครุภัณฑ 
     ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                                  

             - โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย จำนวน  2,400,000.-บาท 
      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไมต่ำกวา 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย 
ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร และสามารถ 
รับน้ำหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม ตัวถังทำดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 
3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไมนอยกวา 4.50 มิลลิเมตร รถรับน้ำหนักบรรทุกไมต่ำกวา 
6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไมต่ำกวา 12,000 กิโลกรัม          
ชุดอัดทายทำงานดวยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 2,500 
ปอนดตอตารางนิ้ว มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 2563 สำหรับเดือน ธันวาคม 2563 หนา 16 คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป หนา 73  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปงบประมาณ              
พ.ศ. 2564  หนาท่ี  101 
                   รวมโอนเพ่ิม    จำนวน  2,400,0๐๐.-บาท     
       

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

    ประธานกรรมการ                                      กรรมการ                                              กรรมการ/เลขานุการ 
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       โอนลด  
      แผนงานสาธารณสุข 
      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
      งบบุคลากร 
      หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ) 
      ประเภท เงินเดือนพนักงาน                                 จำนวน  493,614.- บาท 
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารท่ัวไป  
      งบบุคลากร 
      หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ) 
      ประเภท เงินเดือนพนักงาน                              จำนวน 260,000.- บาท         
      งบดำเนินงาน 
      หมวด คาตอบแทน 
      ประเภท คาเชาบาน                                         จำนวน 156,000.- บาท     
      หมวด คาใชสอย 
      ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
                - รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                   จำนวน 580,000.- บาท     
      ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 

      - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                   จำนวน  116,899.- บาท           
     - งานรัฐพิธี พระราชพิธีและวันสำคัญของชาติ    

                                                    จำนวน 134,144.- บาท 
         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

          ตรวจถูกตอง 
 
 
   (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
      ประธานกรรมการ 

     - จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล                         จำนวน  10,000.- บาท           
     - ทองถ่ินโปรงใสขาราชการไทยไมโกง         จำนวน  20,000.- บาท 
     - ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎร                จำนวน  10,000.-  บาท           
     - พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศ    

                                                     จำนวน 10,000.- บาท 
     - มอบรางวัลพนักงาน ลูกจางดีเดน                 จำนวน 12,000.- บาท     
    - วันทองถ่ินไทย                      จำนวน 10,000.- บาท    
    - วันเทศบาล                                 จำนวน 10,000.- บาท             
     - สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตามหนังสือสั่งการฯ จำนวน   5,000.- บาท        
     - อบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม แกพนักงาน ลูกจาง 
                                            จำนวน 40,000.- บาท 

      - อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                                            จำนวน 300,000.-บาท  
 
 
                    ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
 
 
                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)    

                         กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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      หมวด คาสาธารณูปโภค 
      ประเภท คาไฟฟา                                 จำนวน  88,534.- บาท   
      ประเภท คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล                        จำนวน  43,809.- บาท        
       ประเภท คาบริการโทรศัพท                        จำนวน 100,000.- บาท 
                                                              รวมโอนลด   จำนวน  2,400,0๐๐ บาท 
    รวมโอนเพ่ิม - โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ  จำนวน  2,400,0๐๐ 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7      
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

            2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย และ                 
สิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
จำนวน 2,400,000.-บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)      
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก               
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด              
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ  
       ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครบั 

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู เขารวมประชุม ทุกทาน เห็นดวยกับโครงการจัดซ้ือรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย                 
เปนโครงการท่ีตองทำอยางเรงดวน บางพ้ืนท่ีรถเขาไปเก็บขยะอาทิตยละครั้ง ถังขยะก็             
ไมเพียงพอ ยิ่งสถานการณโควิด – 19 แพรไปทุกพ้ืนท่ีเราตองเรงกำจัดขยะมูลฝอย กำจัด
ใหรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของพ่ีนองประชาชน ลดการแพรเชื้อจากขยะมูลฝอย 
นาจะซ้ือเพ่ิมสัก 2 คัน นะคะ เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ 

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เม่ือไดรถมาแลวจะแบงในการจัดเก็บขยะอยางไร เวลาใด พ่ีนอง
ประชาชนฝากถามมา 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 ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม            
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีประเด็นท่ีอยากจะสอบถามปญหาตอเนื่องเก่ียวกับขยะ  
ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งครับ เม่ือครั้งผูบริหารชุดท่ีแลวจะดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง แตก็ติด
ปญหาอยูหลายครั้ง ในครั้งนี้เปนโอกาสดีแลวท่ีคณะผูบริหารชุดนี้จะไดซ้ือรถขยะคันใหม  

 อีก 1 คัน ทานจะบริหารจัดการอยางไร ผมถือวายังไมเพียงพอในการบริหารจัดการ และ
ขอสอบถามอีกเรื่อง คือ เรื่องถังขยะ อยากจะเพ่ิมถังขยะแบบไหนอยางไร เม่ือสภาอนุมัติแลว 
อยากใหจัดซ้ือจัดจางแบบเรงดวน ในสวนของหลักการท่ีบรรจุในการจัดซ้ือรถขยะมูลฝอย
แบบอัดทาย งบประมาณ 2,400,000.- บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2564 – 2565 
ถาดูตามเอกสารบรรจุอยูท่ี 2,500,000.- บาท นาจะแกไขใหตรงกัน เพ่ือความถูกตอง 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักด ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  
       ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมในนามคณะผูบริหาร ผมถือวาในการบริหารกิจการของ
เทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทาน ทุกคำม่ันสัญญา คือ ภารกิจรวมสรางเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ไปดวยกัน ถือวาสมาชิกทุกทานรวมคิดรวมทำใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
อยูดีมีสุข ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  
       ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามท่ีนายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ไดสอบถามราคารถบรรทุกขยะ   
ซ่ึงตามแผนพัฒนาเทศบาลกำหนดไว  2,500,000.-บาท แตเนื่องจากเทศบาลจัดซ้ือ            
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กำหนดไว 2,400,000.- บาท 
ขออนุญาตโอนแค 2,400,000.- บาท  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  จะซักถามหรือ
อภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน นาจะเขาใจไมตรงกันครับ ผมพูดถึงในญัตตินี้มีหลักการอยูและ
ไปอางถึงในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561 – 2565 หนาท่ี 101 ซ่ึงผมไปเปดดู แตเอกสารท่ี
ทานใหมาจำนวนเงิน 2,500,000.- บาท แตมาอางในหลักการ จำนวน 2,400,000.- บาท 
ไมทราบวาเปนสาระสำคัญไหมครับ ถาแกไขใหถูกตองนาจะดีกวาครับ ขอบคุณครับ 

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

    ประธานกรรมการ                                      กรรมการ                                              กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตองขออภัยนะคะ ท่ีจริงหลักการควรจะใสตามแผนพัฒนา         
ในเม่ืออางอิงแผนพัฒนาทองถ่ินควรใช จำนวน 2,500,000.- บาท สวนการโอนเงิน              
จำนวน 2,400,000.- บาท ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ขอปรับแกในสภาเลยนะครับ โดยโครงการอนุมัติ จำนวน 
2,400,000.- บาท ใหตรงกับเอกสารถือวาคณะผูบริหารขอเปลี่ยนจาก จำนวน 
2,400,000.- บาท เปน จำนวน 2,500,000.- บาท นะครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา              
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ 
       ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ถาซ้ือรถขยะมาใหมคาดวาคงใชได 3 คัน ตอนนี้มีคันเล็ก 1 คัน 
นายปรีชา วังบุญคง ใชอยู รถขยะคันใหญ นายธนงศักดิ์  เรืองดวง ใชอยูตอนนี้กำลังซอม
พ้ืนเพราะพ้ืนผุพังหมดแลว สวนรถคันเล็กพ้ืนก็ผุพังเหมือนกัน พอรถคันใหญเสร็จ และได           
รถคันใหม จะนำรถคันเล็กไปทำพ้ืนตอ นาจะใชงานไดท้ัง 3 คัน การเก็บขยะจะได
ครอบคลุม แผนการจัดเก็บขยะทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดจัดทำไวแลว 
ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 

       ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีก ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ                    

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ครุภัณฑฯ 

ดังกลาว  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 
นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี ้
 

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

       ดวยนายกเทศมนตรีฯ มีนโยบายและสั่งการให งานประชาสัมพันธ ดำเนินการจัดซ้ือ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ประกอบดวย เครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน เพ่ือใชเปนชุด
เครื่องเสียงประชาสัมพันธติดรถยนตสวนกลางของเทศบาล สำหรับใชในการ
ประชาสัมพันธ โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล ใหประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง  
และมีสวนรวมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เหตุผล 
       เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุไว ดังนัน้              
งานประชาสัมพันธ จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
1 รายการ  ตามรายละเอียด  ดงันี ้

       1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
      โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป  
      งบลงทุน 
      หมวด คาครุภัณฑ 
      ประเภท ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ                                 จำนวน  20,000.- บาท                                                                                                 
                - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ ชุดเครื่องเสียงติดรถยนตสวนกลางของเทศบาล 
ประกอบดวย เครื่องขยายเสียง ลำโพง  ไมโครโฟน  สายแบตเตอรี่  สายลำโพง ฯลฯ  
พรอมทำการติดตั้ง 

                                         รวมโอนเพ่ิม   จำนวน  20,000.- บาท
โอนลด  

      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารท่ัวไป  
       งบดำเนินงาน        

         หมวด คาใชสอย 
       ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                        จำนวน  20,000.- บาท                                                              
                                          รวมโอนลด   จำนวน 20,000.- บาท  
    รวมโอนเพ่ิม – โอนลด  จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน  20,000.- บาท 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7      
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของ   
สภาทองถ่ิน 
 
        

        ตรวจถูกตอง                    ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี             
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด           
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงติด
รถยนตสวนกลางของเทศบาล  ประกอบดวย  เครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน               
สายแบตเตอรี่  สายลำโพง ฯลฯ  พรอมทำการติดตั้ง งบประมาณตั้งไว  20,000.- บาท  
(สองหม่ืนบาทถวน)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.  2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใช
จายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอ 

 สภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย ผมจะ
ขอมติตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ                
โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 
1 เสียง)         

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 7 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาท่ีดิน และ
ส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางคูระบายน้ำ
และวางทอระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนท านประธานสภา วันนี้ คณะผูบริหารขอเสนอญั ตติ เรื่องการขออนุ มัติ              
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง 

 สิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางคูระบายน้ำและวางทอระบายน้ำบริเวณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจายโครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

       ดวยกองการศึกษา มีโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการกอสราง        
คูระบายน้ำและวางทอระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
งบประมาณ  499,900.-  บาท  โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือลดปญหาน้ำทวมขังบริเวณ  

  

        ตรวจถูกตอง                    ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  และนายกเทศมนตรีไดประกาศการเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เม่ือวันท่ี  4  มิถุนายน  2564 

เหตุผล 
       เนื่องจาก กองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โครงการกอสรางคูระบายน้ำและวางทอระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   
ตำบลรอนพิบูลยไว  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ  ดังนี ้
                      1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา.     
งานศึกษาไมกำหนดระดับ  ดังรายละเอียดตอไปนี้           

       โอนลด 
       แผนงานการศึกษา 
       งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
       งบดำเนินงาน 
       หมวด คาใชสอย  
       ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย            
หมวดอ่ืน ๆ 
                - กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม                  จำนวน  44,0๐๐.- บาท 

        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
       งานกีฬาและนันทนาการ 
       งบดำเนินงาน 
       หมวด คาใชสอย       
       ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย             
หมวดอ่ืน ๆ 
                    - จัดการแขงขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

            จำนวน  300,000 บาท                
     - จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ เขารวมการแขงขัน                                                                   
                                                              จำนวน  150,000.- บาท 
                                 รวมโอนลด  จำนวน 494,0๐๐.- บาท                

รวมโอนเพ่ิม – โอนลด  จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 494,0๐๐.- บาท 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7      
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน    
       2.ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสราง              
คูระบายน้ำและวางทอระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

        ตรวจถูกตอง                    ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 จำนวน 494,000.- บาท (สี่แสนเกาหม่ืนสี่พันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.  2561 
ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป        

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ 
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ             

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน การสรางคูระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
งบประมาณ  494,000.- บาท สามารถแกไขปญหาใหประชาชนไดโดยตรงไหม พ้ืนท่ี                

 ตรงนี้มีปญหาน้ำทวม และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ก็ตองการเงินเหลือจายปลายปท่ีเคยคุยกัน สรุปวา 13 ญัตติไมไดตอบโจทยใหกับพ่ีนอง
ประชาชนเลย ทานรองนายกฯ เคยพูดวาของ หมูท่ี 10 ไมมีโครงการอะไรเลย การบริหาร
งบประมาณบริหารไดไมครบถวน ไมทราบวาจะมีงบประมาณเขามาอีกไหม  เพ่ือจะได
ดูแลพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดครบถวนนะครับ ผมขอชื่นชมกองชางรายละเอียด 

 ครบถวน ผมขอเรงรัดผานประธานสภาขอใหนำหินคลุกไปลงให เขากอน เพราะ                    
ในหมูท่ี 10 ไมมีอะไรเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ผมขอถามรายละเอียดเก่ียวกับการกอสราง 
รั้วกับคูระบายน้ำเสนท่ีจะทำจะทับกันหรือไมครับ 
       ขอเชิญ นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร ครับ             

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมชี้แจงวาไมทับกันครับ คูระบายน้ำอยูในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนา   
เด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรียบ ๆ กับตนไม รั้วอยูลอมรอบอีกทีครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด              
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ 
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ             

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน แนวเขตผมเห็นตามแผนผังแลวครับ  น้ำจะระบายไปทาง 
ดานหลัง อยากจะฝากถึงกองชางและคณะผูบริหารใหดูแนวใหดีครับ ผมอยากจะอนุรักษ
ตนไมตรงนั้น เม่ือ 14 ปท่ีแลว ทานณรงค  แซใช ไดดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรี                
ผมและสมาชิกสภาไดลงไปปลูกตนไม ตอนนี้ตนไมใหญมากแลวเปนตนไมมีคาท้ังหมด             
ฝากผูบริหารดวยนะครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ 

        ตรวจถูกตอง                    ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ             
นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ ตนไมท่ีโคนเปนตนตีนเปดอยู            
รอบใน ไมใชรอบนอก เพ่ือปองกันไมใหรากแทงพ้ืนอาคาร เม่ือฝนตกน้ำจะเขามาในอาคาร  
ผมก็ตองทำใหถูกตอง สิ่งใดท่ีทานสมาชิกสภาเสนอมาก็ขอบคุณเปนอยางสูง ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

        ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ             

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมอยากใหเขาใจตรงกันนะครับ อยากใหทานเปดไปดูผังคูระบายน้ำ             
และบอพักท่ีผมพูด คือ ดานหลังน้ำจะออกทางดานหลัง โซนไมมะฮอกกาณี ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
       ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ             

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน พอดีญัตตินี้ไมไดอางถึงระเบียบ ขออนุญาตปรับนิดหนึ่งคะ 
หนาท่ี 2 รวมโอนเพ่ิม – โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ 494,000.- บาท  

 ขออางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ เหมือนท่ีอานในญัตติอ่ืนๆ ในสวน
ขอท่ี 2 ใหอางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
และการเก็บรักษาเงิน ขออนุญาตเสริมเพราะไมไดใสไป และญัตติตอไปดวย ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)         

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 8 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดคาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
 
 
 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง สิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล.รอนพิบูลย และ  

        ตรวจถูกตอง                    ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 

       ดวยกองการศึกษา มีโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โครงการกอสรางรั้ว
รอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  งบประมาณ  370,000.- บาท 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลยมีเขตบริเวณ 

 ท่ีชัดเจน เพ่ือใหรอบ  ๆบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความสะอาด
เปนระเบี ยบเรียบรอย และเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับนักเรียนและ
นายกเทศมนตรีไดประกาศการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน              
(พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 

 เหตุผล 
       เนื่องจาก กองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไว  
จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ  ดังนี ้
       1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา            
งานศึกษา ไมกำหนดระดับ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

          โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)  
         แผนงานการศึกษา 
         งานศึกษาไมกำหนดระดับ 
         งบลงทุน 
         หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
         ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

 
 

 

 

 

 

 

                     - โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล              
ตำบลรอนพิบูลย                                                       จำนวน  349,0๐๐.- บาท                                                                       
       - เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วคาวบอย แบบ 3  ชั้น ขนาดกวางระหวางเสา 2.50 เมตร  
สูง 1.20เมตร  ยาว 375.00 เมตร พรอมกอสรางประตูรั้วแบบ 3 ชั้น ทางเขา –  ออก  
ขนาดกวาง  6.00  เมตร  สูง 1.20 เมตร  จำนวน 2 บาน หรือพ้ืนท่ีรั้วความยาว
ไมนอยกวา  387.00 เมตร  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ีเทศบาลตำบล
รอนพิบูลยกำหนด 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2  ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564  หนาท่ี  2  ลำดับท่ี  1 

                   รวมโอนเพ่ิม   จำนวน 349,0๐๐.- บาท     
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           โอนลด  
          แผนงานการศึกษา 
          งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
          งบดำเนินงาน 
          หมวด คาใชสอย 
          ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ  
                    - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน  31,027.-บาท 

         - นิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
                                                                            จำนวน   2,0๐๐.- บาท 

            หมวด คาสาธารณูปโภค 
           ประเภท คาบริการโทรศัพท                     จำนวน  20,0๐๐.- บาท    
           ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           จำนวน 10,0๐๐.- บาท              

งานศึกษาไมกำหนดระดับ 
           งบดำเนินงาน 

            หมวด คาใชสอย 
           ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
                     - จางเหมาบริการผูชวยผูดูแลเด็ก             จำนวน  28,0๐๐.- บาท 
                     - จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ  

                                                     จำนวน    3,300.- บาท 
          - จางเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานท่ีราชการ      
                                                                           จำนวน  36,0๐๐.- บาท        

              ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืน ๆ  
                      - คาราวานเสริมสรางประสบการณเด็ก           จำนวน  40,0๐๐.- บาท 
                    - บาน วัด โรงเรียน             จำนวน   5,0๐๐.- บาท 
                    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ     จำนวน 10,0๐๐.- บาท 

              แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
             งบดำเนินงาน 
             หมวด คาใชสอย 

  ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืน ๆ  

- งานประเพณีแหผาข้ึนธาตุ (วัดเขานอย)    จำนวน 16,330 บาท 
- จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม  
                                                     จำนวน 21,066.- บาท  

 
        ตรวจถูกตอง      ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
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 - จัดงานประเพณีลอยกระทง             จำนวน 63,542.- บาท 
- จัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญู   จำนวน 62,735.- บาท 
                            รวมโอนลด    จำนวน   349,0๐๐.- บาท 

 รวมโอนเพ่ิม-โอนลด  จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 349,0๐๐.- บาท 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                 

 สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7      
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของ   
สภาทองถ่ิน    
        2.ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กรณียังมิได กอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรั้ว
รอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน  349,000.- บาท  
(สามแสนสี่หม่ืนเกาพันบาทถวน) ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.  2561 ขอ 59 

 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน                 
แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)         

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ 
ดังกลาวกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติ 

 กันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 
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 หลักการ 

         ดวยสำนักปลัดเทศบาล จำเปนตองจัดซ้ือโตะทำงานสำหรับปลัดเทศบาล เพ่ือไวใช

ปฏิบัติงานภายในหองทำงาน  เนื่องจากโตะทำงานเดิมท่ีใชปฏิบัติงานนั้นไดนำไปใชใน

หองประชุมเทศบาล ชั้น 4 เพ่ือเปนโตะสำหรับปฏิบัติงานของประธานสภาในท่ีประชุม

และใชประชุมในโครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ท่ีเปนกิจการงานของเทศบาล โดยโตะเดิมซ่ึงอยู

ในหองประชุม ประธานสภามีความประสงคจะนำไปใชปฏิบัติงานในหองประธานสภาเทศบาล 

 
 เหตุผล 

       สำนักปลัดเทศบาล  จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือโตะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับ
ไวใชปฏิบัติงานในหองทำงานปลัดเทศบาล และจำเปนตองขออนุ มัติ โอนเง ิน
งบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ  ตามรายละเอียดดังนี้ 
      1.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป ดังรายละเอียดตอไปนี ้                 

        โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารท่ัวไป 

         งบลงทุน  
        หมวด คาครุภัณฑ 
        ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน                                  
                    คาจัดซ้ือโตะทำงาน  ขนาด (W x D x H) 180 x 80 x 75 cm.   
จำนวน 1 ตวั                                                                จำนวน  14,000.- บาท 
       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทำงาน ขนาด (W x D x H) 180 x 80 x 75 cm. 
จำนวน 1 ตัว สำหรับใชในการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล 
                                                                     รวมโอนเพ่ิม  จำนวน  14,000.- บาท 
          โอนลด  
        แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        งานบริหารท่ัวไป  
          งบบุคลากร 

          หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ) 
          ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล                        จำนวน  14,000.- บาท 
                                                    รวมโอนลด  จำนวน 14,000.- บาท         
 รวมโอนเพ่ิม - โอนลด  จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ  จำนวน  14,0๐๐.- บาท 
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          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒7  

การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา

ทองถ่ิน 

         2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซ้ือโตะทำงาน ขนาด (W x D x H) 180 x 80 x 75 cm. 
จำนวน 1 ตัว  งบประมาณ 14,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป                                       
 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย ผมจะขอมต ิ         

 ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)         

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 10 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครบั 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดวยหลักการและ
เหตุผลดังนี ้

หลักการ 
             ดวยโตะทำงานของบุคลากร ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
กองการศึกษา  เปนโตะทำงานท่ียายมาจากสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย           
หลังเกา ซ่ึงปจจุบันไดเสื่อมสภาพและชำรุด เนื่องจากโตะทำงานดังกลาวไดใชงานมา
เปนเวลานาน นั้น 

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

    ประธานกรรมการ                                     กรรมการ                                       กรรมการ/เลขานุการ 
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 เหตุผล 

       งานธุรการ ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา  จึงมีความ
จำเปนตองจัดซ้ือโตะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับไวใชปฏิบัติงาน และจำเปนตอง         
ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณเพื ่อไปตั ้งจ ายเป นรายการใหมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ                 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
     1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา               
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
     โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานการศึกษา 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
      งบลงทุน 
      หมวด  คาครุภัณฑ 
      ประเภท  ครุภัณฑสำนักงาน                                  
                   -  คาจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (155 x 79 x 75 cm.)  จำนวน 1 ตัว                                              

                                                           จำนวน  7,900.- บาท                                                                                               
       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (155 x 79 x 75 cm.) 
จำนวน 1 ตัว สำหรับใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการศึกษา 
                                                                      รวมโอนเพ่ิม  จำนวน  7,900.-  บาท 

        โอนลด  
      แผนงานการศึกษา 
      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
       งบดำเนินงาน 
        หมวด คาใชสอย 
        ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ     
                  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                    จำนวน  7,900.-  บาท 
                                                      รวมโอนลด  จำนวน 7,900.-  บาท     
  รวมโอนเพ่ิม - โอนลด  จำนวน 1 รายการ  เปนเงินงบประมาณ จำนวน 7,9๐๐.-บาท      
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดท่ี ๔  ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

      2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี          
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  คาจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
(155 x 79 x 75 cm.) จำนวน 1 ตัว  งบประมาณ 7,900.- บาท (เจ็ดพัน               
เการอยบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 

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

    ประธานกรรมการ                                     กรรมการ                                       กรรมการ/เลขานุการ 
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 พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวด

คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงิน
นั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป         
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  
       ขอเชิญ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ  

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ผมเห็นดวยกับญัตติจัดซ้ือโตะทำงาน เพราะรอบท่ีแลว                    
ผมไดพูดเรื่องโตะทำงานของกองการศึกษาผุพังมาก ขอบคุณผูบริหารท่ีใหความสำคัญ             
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีก                
ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ               
โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไม เห็นชอบ ไม มี  และ                     
งดออกเสียง 1 เสียง)         

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 11 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ึแจงงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ณ ศูนย
พัฒนาเด็กพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุ มัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ               
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได        
กอหนี้ผูกพัน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการ            
ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                       
ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี ้

 หลักการ 
       1. ตามท่ี กองการศึกษา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม                     
ในเทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอ                  
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ประจำป  พ.ศ. 2564     
เม่ือวันท่ี  30 มิถุนายน  2564  และสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดมีมติเห็นชอบ                
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  

        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 

  

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

    ประธานกรรมการ                                     กรรมการ                                       กรรมการ/เลขานุการ 
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 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท

ครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด               

ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  งบประมาณ 300,000.- บาท  

(สามแสนบาทถวน) 

       2.ตามบันทึกขอความ กองการศึกษา ท่ี นศ 52505/250  ลงวันท่ี  29  
กรกฎาคม  2564  เรื่องขออนุมัติติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

เหตุผล 
          ตามคำสั่งเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ท่ี 594/2564  ลงวันท่ี  30  สิงหาคม  2564  
เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และ                
นายวิชชา  ศรีเทพ  ตำแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เปนคณะกรรมการในชุด
ดังกลาว ไดปรึกษาหารือกับ  นายสุรินทร เทพรัตน คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด                 
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดใหคำแนะนำวาการติดตั้งกลอง
วงจรปดท่ี ไมอยู ในเกณฑราคากลาง จำเปนจะตองผานความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของจังหวัดนครศรีธรรมราช              
ซ่ึงขณะนี้อยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา Covid – 19  

 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของจังหวัดนครศรีธรรมราช            
จึงงดเวนการประชุม  เพ่ือลดการรวมกลุมและลดโอกาสในการติดเชื้อ ประกอบกับ
การจัดประชุมคณะกรรมการฯ  ในแตละครั้งจำเปนท่ีจะตองมีหนวยงานเสนอ            
เรื่องเพ่ือพิจารณาจำนวนพอสมควร  จึงจะเปนเหตุใหมีการจัดประชุม ซ่ึงหากรอการ 
เปดประชุมอาจจะเกิดความลาชาในการดำเนินโครงการฯ  จึงเห็นควรพิจารณา
เปลี่ยนกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีไมอยูในเกณฑราคากลาง  เปนกลองโทรทัศนวงจรปด             
ตามเกณฑราคากลางฯ และเพ่ือใหเกิดการใชงานท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และ          
มีประสิทธิภาพสูงสุด  เห็นควรพิจารณาเปลี่ยนกลองวงจรปดท่ีอยูบริเวณดานนอก         
ใตหลังคาอาคาร ซ่ึงเดิมเปนกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี
สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564 (ขอท่ี 1)  เปนกลองโทรทัศน
วงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน
กุมภาพันธ 2564 (ขอท่ี 2)  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยตอเนื่อง  
และเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน  กองการศึกษา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย          
จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ  ดังนี ้
       1.ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ            

พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดดังนี ้

        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       ขอความเดิม 
      แผนงานการศึกษา 
      งานศึกษาไมกำหนดระดับ 
      งบลงทุน 
      หมวด คาครุภัณฑ 
      ประเภท  ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร     
                - โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด                                                      
       ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย          จำนวน  300,0๐๐.- บาท 
       เพ่ือจายเปนคาใชจายในการติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด จำนวน  1  ระบบ 
(กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิด IP cameras จำนวน  15  ตัว  , กลองโทรทัศนวงจรปด 
ชนิด IP PTZ camera จำนวน  1  ตัว) และอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ            
พรอมติดตั้ง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562  และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  หนาท่ี 4  ลำดับท่ี  3) 
      ขอความใหม 
      แผนงานการศึกษา 
      งานศึกษาไมกำหนดระดับ 
      งบลงทุน  

       หมวด คาครุภัณฑ 
      ประเภท  ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร 

                - โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด                                                    
      ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย           จำนวน  300,0๐๐.- บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด จำนวน  1  ระบบ 
(กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (ขอท่ี 1) 
จำนวน 9  ตัว และกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับ
ติดตั้งภายนอกสำนักงาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (ขอท่ี 2) จำนวน 7 ตัว และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 พรอมติดตั้ง ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  (ตามพระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562  และเปนไป          
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

 ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  หนาท่ี 4  ลำดับท่ี  3 ) 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง               
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด  ๔  ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณ 

 รายจายในงบลงทุน ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี          

ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เนื่องจากกองการศึกษา ไมสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงิน

งบประมาณโครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำบลรอนพิบูลย ไดทันในปงบประมาณ  2564 จึงจำเปนตองขออนุมัติกันเงิน           
งบประมาณ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  2564 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน หมวด 
คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด  ณ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ 300,000.- บาท  
(สามแสนบาทถวน) 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561   หมวด  5  ขอ 59  ในกรณีท่ีมีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตอง
ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอ
สภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป   
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบลูย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 

จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ          

         ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ

ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ญัตติ เรื่องนี้ เคยยื่นเขามาเม่ือรอบท่ีแลวราคาเดิม จำนวน

279,850.- บาท แตไดผานงบประมาณไปให จำนวน 300,000.- บาท อยากให                 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความปลอดภัย แตไมไดดูรายละเอียดให

ครบถวนในเรื่องของราคา ซ่ึงในความเปนจริงไมตรงกัน  วันนี้เปนราคาใหมท่ีเจาหนาท่ี

ประมาณการมาจำนวน 292,290.- บาท อยากใหฝายเลขานุการสภาชวยทำญัตติตางๆ 

ขอใหตรงกันกับการประมาณการท่ีผานมาท้ังหมดนะครับ วามีท่ีมาท่ีไปอยางไร ผมอยาก

ใหไปดูท่ีงบประมาณตอนนี้ตกอยูท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ณ วันนี้ 

จำนวน 1,250,000.- บาท ผมคาดหวังวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย             

มีรั้วรอบขอบชิด มีกลองวงจรปด คุณภาพของการเรียนการสอนจะทำใหไดดีท่ีสุดอยากให

คุณวิชชา  ศรีเทพ มาอธิบายท่ีมาท่ีไปของราคา ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ  
       ขอเชญิ นายวิชชา  ศรีเทพ ครับ  

  
  
  
        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายวิชชา  ศรีเทพ 
นักวิชาการปฏิบัติการ 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการติดต้ังกลองวงจรปด 
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตามท่ีสภาเทศบาลไดอนุมัติเม่ือสมัยสามัญ  

 สมัยท่ี 1 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ไดมีการแตงตั้งคำสั่งกำหนดคุณลักษณะ โดยมี           
คุณสุรินทร  เพ็ชรรัตน คณะกรรมการ ICT จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธาน ผมกับนิติกร 
ไดไปปรึกษาพูดคุยกันเก่ียวกับรายละเอียดคราวๆ เขาแนะนำวาถาจะติดตั้งกลองวงจรปด
นอกเหนือจากคุณลักษณะจะตองผานคณะกรรมการ ICT จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงชวงนี้ 
ไมมีการประชุมท่ีแนนอนวาจะประชุมตอนไหน เนื่องจากติดสถานะการณโควิด – 19           
คุณสุรินทร  เพ็ชรรัตน แนะนำวาลองเปลี่ยนจากกลองท่ีเปนนอกเหนือมาตรฐานใหอยูใน
มาตรฐานดีไหม เพ่ือใหทันตอการติดตั้ง เนื่องจากวัตถุประสงคก็ไมเปลี่ยนแปลง รูปแบบก็          
ไมเปลี่ยนแปลง ผมเลยทำเอกสารมาจำนวน 5 แผน ตามเอกสารหมายเลขท่ี 1 เดิมกลอง                
ตัวท่ี 16 นอกเหนือมาตรฐาน เปนกลอง Fish eye กลองตัวนี้จะอยูตรงหองโถงตรงกลาง           
ขอแกไขใหม เอาตัวท่ี 16 ใหเขามาอยูในมาตรฐานขอท่ี 2 ตอนแรกกลองของเปนแบบภายใน
ท้ังหมด แตเขาแนะนำวาถาเราติดบริเวณเชิงชายบริเวณใตหลังคาดานนอก ถาติดเปนกลอง
ภายในดวย บางครั้งความชื้นไมดีตอกลองทำใหกลองเสียงาย เขาแนะนำวาถางบประมาณ           
ไมเกินจากท่ีเราขออนุมัติไวลองปรับมาเปนกลองภายนอกแตอยูในมาตรฐานขอท่ี 2 ราคา          
ตัวละ 5,700.- บาท พอเอาตัวท่ี 16 ขยับมาไวดานมุมแลว บริเวณดานหลังกลองเดิม
หมายเลขท่ี 6 ยายมาอยูดานในหองโถงกลางเพ่ือใหมุมมองชนกันเห็นไดรอบหองครับ ทำให
ไดมากลองภายใน จำนวน 9 ตัว สวนกลองภายนอกท้ัง จำนวน 7 ตัว ราคากลองภายใน             
ตามมาตรฐานราคากลาง อยูท่ีตัวละ 3,000.- บาท สวนกลองภายนอกมาตรฐานราคากลาง 

 เหมือนกันอยูท่ี 5,700.- บาท ตอ 1 ตัว ตามเอกสารหมายเลขท่ี 4 เปนประมาณการเดิม
กอนท่ีจะมีมาตรฐานราคากลางมา ตั้ งแตขอท่ี  1 – 5 เปนไปตามเกณฑ ราคากลาง              
สวนกลองท่ี 6 กอนหนานี้เราไดใหทางรานประมาณการเขาก็ติดต้ังประมาณการรวมท้ังท่ีอยู
ในมาตรฐานและประมาณการคาติดตั้ ง 279,850 บาท พอมาปรับเปลี่ยนใหมครับ                
จากขอท่ี 2 กลองวงจรปดมุมมองกวาง ราคา 9,500.- บาท จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนมาใหไดท้ัง 
กลองภายในและกลองภายนอกตามเกณฑราคากลาง ทำใหกลองวงจรปดท่ีเปนกลองภายใน
จำนวน 9 ตัว ๆ  ละ 3,000.- บาท รวมเปน 2,700.- บาท และมีกลองภายนอกตามขอท่ี 2 
จำนวน 7 ตัวๆ ละ 5,700.- บาท รวมเปน 39,900.- บาท รวมรายละเอียดอ่ืนท่ีไมมีการ
เปลี่ยนแปลง จำนวน 292,250 .- บาท ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายวิชชา  ศรีเทพ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีก ผมจะขอ             
มติตอสภาแห งนี้ ว า สมาชิกสภาท านใดเห็นชอบตามญัตติ ท่ีคณะผูบริหารเสนอ                         
โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 
1 เสียง)         

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
  
  
        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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ระเบียบวาระท่ี 12 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย
ครุภัณฑฯ ดังกลาวกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน  ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

       ตามท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดมีการติดตั้งกลองสำหรับถายภาพการประชุม

ภายในหองประชุม ชั้น 4 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือรองรับการถายทอดสด          

การประชุมสภาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และเพื่อตองการใหประชาชนไดรับรู

ขาวสารและไดทราบถึงผลการดำเนินงานของสภาฯ ผานการถายทอดสด นั้น  

เหตุผล 
       ขณะนี้ สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความประสงคจะติดตั้งกลองสำหรับ
ถายภาพการประชุมในหองประชุมเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมและเพียงพอสำหรับใช
ในการถายทอดสดการประชุมสภาเทศบาล ดังนั้น งานเลขานุการและกิจการสภา 
ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือชุดกลองสำหรับถายภาพ 

 การประชุมพรอมอุปกรณ จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งในหองประชุม ชั้น 4 เทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย และจำเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปน
รายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 1 รายการ  ตามรายละเอียดดังนี้ 
      1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป  ดังนี้ 
     โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป  
      งบลงทุน 
      หมวด คาครุภัณฑ 
      ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร                                  
                 - คาจัดซ้ือชุดกลองสำหรบัถายภาพการประชุมพรอมอุปกรณ จำนวน 1 ชุด  

                                                         จำนวน  20,000.- บาท  
        

  
        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดกลองสำหรับถายภาพการประชุมพรอมอุปกรณ  จำนวน 1 ชุด 
 ประกอบดวย (กลองถายภาพ จำนวน 1 ตัว, สาย HDMI ขนาดความยาวไมนอยกวา          

5 เมตร และขาตั้งกลองชนิดสามขา จำนวน 1 ตัว) สำหรับติดตั้งในหองประชุม ชั้น 4 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
                                                                   รวมโอนเพ่ิม  จำนวน  20,000.-  บาท                                                                                                                        

      โอนลด    
     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  
      งบดำเนินงาน 

      หมวด คาใชสอย 
      ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
               - สงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว  จำนวน  20,000.- บาท 
                                                    รวมโอนลด   จำนวน 20,000.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รวมโอนเพ่ิม - โอนลด  จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ  จำนวน  20,000.- บาท  
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7  
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ                
สภาทองถ่ิน 
      2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด        
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซ้ือชุดกลองสำหรับถายภาพการ
ประชุมพรอมอุปกรณ จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถวน)   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป                                     
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ  
        ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครบั 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมองวาเปนการเพ่ิมศักยภาพ ทำใหประชาชนไดเขาถึงรับรู
ขาวสารทันตอเหตุการณ  

  
  
        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย              
เพ่ิมเติมอีก ผมจะขอมติตอสภาแห งนี้ วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติ ท่ี                    
คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ 
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)         

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 13 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564             
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้ง
กลองวงจรปด (CCTV) ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล               
รอนพิบูลย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุทธิรักษ ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายในและภายนอกอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
       ตามท่ีสำนักปลัดเทศบาล ไดขออนุ มัติ กันเงินงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ
จำนวน 1,000,000.- บาท  (หนึ่งลานบาทถวน) เม่ือคราวสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. 2563 ไปครั้งหนึ่งแลว นั้น   

เหตุผล 
      ขณะนี้โครงการฯ ดังกลาว ไดดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบรอยแลว  
และอยูระหวางการจัดหาผูรับจางตามระเบียบพัสดุฯ ซ่ึงคาดวาไมสามารถกอหนี้ผูกพัน 

 ไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัดเทศบาล จึงจำเปนตองขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน           
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายในและ
ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณจำนวน 1,000,000.- บาท  
(หนึ่งลานบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใช
จายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
ทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย ผมจะขอมติ            
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)         

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 14 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564              
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุทธิรักษ ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุ มัติ กันเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

           ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน

เคหะและชุมชน งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง            

คากอสรางสิ่ งสาธารณูปโภค ประเภท โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต                    

สายโรงเรียนดรุณศึกษา หมูท่ี 7 ตำบลรอนพิบูลย  อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบประมาณ 1,094,000.- บาท ปรากฏในหนา 149  ลำดับท่ี  2  

 เหตุผล 
       เนื่องจากโครงการฯ ดังกลาว คาดวาไมสามารถกรณีผูกพันไดทัน ในปงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 กองชาง จึงมีความจำเปนจะตองขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน              
งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท โครงการปรับปรุงถนน แอสฟลทติกคอนกรีต
สายโรงเรียนดรุณศึกษา หมูท่ี 7 ตำบลรอนพิบูลย  อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วงเงิน  1,094,000.- บาท (หนึ่งลานเกาหม่ืนสี่พันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน           
แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน            
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
เนื่องจากท่ีไดลาชาเพราะเก่ียวเนื่องกับการกอสรางสะพาน ท่ีจริงตองกอสรางสะพานกอน  
เราประกาศครั้งแรกไม มีผู เสนอราคา ครั้งท่ี  2 มีผู เสนอราคามาแลวต่ำกวาราคา
งบประมาณ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

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

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน อยางท่ีทุกทานทราบวาขณะนี้สถานะการณโควิด – 19 ทำให
โรงเรียนตองปดการเรียน ผมอยากใหทางผูบริหารเรงรัดการรีบจัดซ้ือจัดจางกอนท่ีโรงเรียน
จะเปดเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาจราจรบริเวณเสนทางนั้น และเพ่ือใหเกิดประโยชนกับ           
พ่ีนองประชาชน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเรงรัดใหรีบเปดงานเร็วๆ  ในเม่ือสะพานใกลเสร็จแลว หรือ             
ไมตองรอใหสะพานเสร็จก็ได เผื่อโรงเรียนมีกำหนดการจะเปด ในการกันเงินครั้งนี้มีเรื่องถนน 
ดวยความหวงใยตอนนี้ไดผูรับจางแนนอนแลวยังไมไดทำสัญญา ไมไดกันเงินกลัววาจะทำ
สัญญาไมทัน แตผมคิดวาทานคงดูระเบียบมาเรียบรอยแลววาทำสัญญาทัน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีก ผมจะขอ
มติตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)         

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 15 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี ้

 หลักการ 
     ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ไดบรรจุโครงการสงเสริมการออกกำลังกาย        
เพ่ือสุขภาพแกประชาชน งบประมาณ 1,200,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) 
ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หนาท่ี3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการออกกำลังกาย               
เพ่ือสุขภาพแกประชาชนทุกกลุม นั้น 

เหตุผล 
      เนื่องจาก  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพแกประชาชนไว              
จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้ 

  
        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข        
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
        โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
        แผนงานสาธารณสุข 
        งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
        งบลงทุน 
        หมวด คาครุภัณฑ 

         ประเภท  คาครุภัณฑกีฬา 
                    - โครงการสงเสรมิการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพแกประชาชน 
                                                                                   จำนวน 600,000.- บาท 
     เพ่ือจัดหาและติดต้ังเครื่องออกกำลังกายกลางแจง/ในรม แกชุมชนวัดสุวรรณรังษี – โคกยาง 
จำนวน 10 ชุด และชุมชนตลาดเกษตร จำนวน 10 ชุด เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออก
กำลังกาย ทำใหมีสุขภาพแข็งแรง รวมถึงการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และท่ีสำคัญการ
ออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน              
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  ประจำป งบประมาณ                    
พ.ศ. 2564 หนาท่ี 3) 

รวมโอนเพ่ิม จำนวน 600,000.- บาท 
      โอนลด 
      แผนงานรักษาความสงบภายใน 
      งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
      งบดำเนินงาน 
      หมวด คาใชสอย 
      ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
                - ฝกซอมแผน                                                 จำนวน  50,000.- บาท 
                 - ฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ                               จำนวน 150,000.- บาท 
                  - สงเสริมกิจกรรมตางๆ  แกสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)         
                                                                                          จำนวน 100,000.- บาท                  

       แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
      งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง 
      งบดำเนินงาน 
      หมวด คาใชสอย 
      ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
                - อบรมและศึกษาดูงานของผูนำชุมชน                   จำนวน 300,000.- บาท                                                                     
                                                                  รวมโอนลด  จำนวน 600,000.- บาท                                                                     
รวมโอนเพ่ิม – โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 600,000.- บาท 
 

  
        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7  
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ                
สภาทองถ่ิน  
      2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน                                                                   
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา โครงการสงเสริมการออกกำลังกาย              

 เพ่ือสุขภาพแกประชาชน งบประมาณ 600,000.- บาท (หกแสนบาทถวน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน             
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที ่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง            
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง               
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป                                     
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                     
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ  
       ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ดิ ฉันเห็นดวยกับญัตตินี้คะ ท่ีสงเสริมใหคนในชุมชนได                
ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ อยากทราบวาในงบประมาณ 1,200,000 บาท พรอมติดตั้งดวย
หรือไมคะ อยากทราบวาจุดท่ีจะติดตั้งไดไปสำรวจแลวหรือยัง ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์   เจนวิชชุ เมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                     
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ 

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมเห็นดวยครับโครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ            
แกประชาชน อยากจะใหกระจายใหครบทุกชุมชนครับ ประชาชนจะไดมีท่ีออกกำลังกาย                  
อยางท่ัวถึงครับ และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เครื่องออกกำลังกายผมไดไปติดตอไวจะไปตั้งท่ีตลาดเปดทาย              
โคกยาง และท่ีขางวัดสุวรรณรังษี จำนวน 2 แหง ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  

        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 
นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน สำหรับชุมชนตลาดเกษตร สถานท่ีท่ีจะติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย 
คือ สามแยกท่ีถมแลว และไดใหชางประมาณการไวแลว  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                     
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  
       ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธริตัน ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน โครงการเครื่องออกกำลังกายถึงจะไมใชโครงการตอเนื่องแตวาเรา
ไดดำเนินการมาแลว 6 ชุมชน ยังเหลืออีก 4 ชุมชน คือ ชุมชนโคกยาง ชุมชนปรีชาทอง 
ชุมชนตลาดรอนพิบูลย และชุมชนตลาดเกษตร ไดตั้งงบประมาณ จำนวน 1,200,000.- บาท 
แตสามารถกันเงินมาได จำนวน 600,000.- บาท ผมอยากไดสถานท่ีท่ีสามารถทำหลังคาได 

 และท่ีเปดทายโคกยางถาเปนท่ีของเขาอยาไปทำเลยครับ ของตลาดเกษตรมีท่ีไวแลว                 
ชุมปรีชาทองตองไปดูสถานท่ีตั้ง สวนชุมชนตลาดรอนพิบูลยนาจะติดตั้งหลังสุด เพราะวา         
ในป 2566 กรมโยธาจะมาทำท่ีบริเวณหลุมน้ำ และไดพูดถึงเครื่องออกกำลังกายดวย            
ถาเขาทำให เราก็ไมตองทำ ถาเขาไมไดทำให เราคอยทำ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                     
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  
       ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเรียนใหทราบวาโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายราคา             
พรอมติดตั้งคะ คาติดตั้งประมาณ 2,000 บาท ตอ 1 ชุด การดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง          
ก็ดำเนินการตามระเบียบฯ ต้ังไวในแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 1,200,000 บาท                    
เหลือชุมชนปรีชาทอง และชุมชนตลาดรอนพิบูลย ถามีการประชุมกันอีกสักรอบ และ               
มีเงินเหลืออยากจะชวยเรื่องสถานท่ีชุมชนปรีชาทองอีกสักชุมชน สวนสถานท่ีใหชุมชน             
เปนผูพิจารณา  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาท านใด                     
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเนนย้ำเรื่องรายละเอียดโครงการกอนท่ีจะนำเขาสภา          
ขอสถานท่ีตั้งใหชัดเจนหนอย เชน ของชุมชนตลาดเกษตรสถานท่ีชัดเจน ของชุมชนโคกยางใช
คำวานาจะ ตองสรุปไปเลยครับกอนจะเขาสภา ทานรองสุเทพฯ ไดพูดคุยแลววาไปตั้งท่ี         
ตลาดเปดทายเปนท่ีของเขาและเปนพ้ืนท่ีแขวงดวย เรื่องพ้ืนท่ีเคลียรใหเสร็จกอนนะครับ            
ขอบคุณครับ 

  
  
        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีก ผมจะขอมติ           
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)      

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ  

      ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บาง ขอเชิญครับ 
       ขอเชิญ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ                          
นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องท่ีจะแจง จำนวน 3 เรื่อง 

       1. เรื่องถังขยะชำรุดท้ัง 2 เขต มีมากกวา 200 ใบ ตอนนี้ซ้ือถังมา 100 ใบ ถังใบท่ี
ชำรุดเอามาซอมกอนครับ มีเครื่องเชื่อมพลาสติกท่ีสามารถเชื่อมไดครับ 
      2. ใกลหนาฝนแลวชวยสงเจาหนาท่ีสำรวจคูระบายน้ำ 
      3. น้ำประปา ผมไดพูดคุยกับ ส.ส.ชัยชนะ เดชเดโช วาจะขอถังน้ำประปา 2 จุด              
ทานแจงมาวาจะหางบประมาณมาให จะตองหาท่ีตั้งถังประปา ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายจักรกริศน   แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                     
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ฝากเรื่องถนนบานปาบูรณ ผมเพ่ิงลงพ้ืนท่ีไปดูปรากฏวาลำบาก                
จริงๆ ครับ เปนหลุมเปนบอเยอะมาก ฝากคณะผูบริหารชวยนำหินไปถมใหกอนก็ไดครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  จะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ 

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอฝากทานประธานดวยครับ ชวยขุดลอกคลองบานลุงเขิน            
สุขจอง และหลังบานนายหนังปรีชา ลุยจันทร ตอนนี้ใกลถึงหนาน้ำแลวครับ ฝนตกเม่ือไหร 
น้ำทวมตลอด และขุดลอกคูระบายน้ำหนาบานวังไทรดวย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ไดไปดำเนินการแกไขให 
ถนนเปนหลุมเปนบอเยอะท่ีสวนปาลมขางหลังของโกฟุก ทานบอกวาใหลงแอสฟลทกอน 
และคิดวาคงทำใหในเร็ว  ๆนี้ ขอบคุณคะ 

  
        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมจะถามถึงเรื่องลูกระนาดท่ีโคกยาง และเรื่องคูระบายน้ำท่ีวังไทร 
กองชางวางเม่ือไหรเดี๋ยวผมพาไปลงดูพ้ืนท่ี ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องท่ีจะแจง จำนวน 2 เรื่อง ครับ  
      เรื่องท่ี 1. ผมขอติดตามงานครับ เรื่องโครงการเครื่องกรองน้ำ ของเราตอนนี้มีท่ีตลาดใหม 

 กับวังไทร ผมไมเขาใจวาทำไมไมดำเนินการตอของชุมชนปรีชาทอง – นาลึก และชุมชน           
วัดเทพนมเชือด ฝากทานประธานชวยติดตามหนอย ไดหรือไมไดยังไงก็มีคำอธิบาย                 
ใหเขาหนอย 
      เรื่องท่ี 2. ลานกีฬาท่ีชุมชนปรีชาทองตอนนี้มีเด็กมาเลนตะกรอ ซ่ึง ส.ท.จักรฤทธิ์ฯ ไดเขา
ไปดูแลแลว มิติใหมนะครับชุมชนปรีชาทองเลนกีฬา ผมขอใหผูบริหารสนับสนุนไฟฟา                
สองสวางใหเขาสักหนอยครับ และขอติดต้ังไฟฟาหนาหลุมน้ำสาธารณะ เขาฝากมาวา           
ทอบล็อกท่ีหินลับไมทราบวาสงงานแลวหรือยังนาจะแกไขใหแข็งแรงข้ึน ถายังไมสงงานให
เขาแกไขใหดี ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายประเสรฐิ  เพ็งสุข ครับ 

นายประเสริฐ  เพ็งสุข 
ประธานชุมชนปรีชาทอง 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีดำเนินการเรื่องโครงการจัดซ้ือเครื่อง
ออกกำลังกายระยะเวลา 5 ป เพ่ิงมาสำเร็จในวันนื้ แตเขาบอกวาสถานท่ีไมมีไมทราบจะไปตั้ง
ตรงไหน ของชุมชนปรีชาทองมี พ้ืนท่ีประมาณ 5 ไร ท่ี ศูนย พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล                  
ตำบลรอนพิบูลย แตเขาบอกวาไมมีท่ีตั้งไมมีท่ีจริงหรือเปลา ฝากหาคำตอบใหดวยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายประเสริฐ  เพ็งสุข ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นายวิญู  ชูสกุล ครับ 

นายวิญู  ชูสกุล 
ประธานชุมชนตลาดเกษตร 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตอนนี้ใกลหนาฝนแลว คูระบายน้ำสายบานนาพิศ บานนามัน 
บานนาตรี มีปญหาบอยพอฝนตกน้ำทวมเขาฝากมาวาใหชวยตามใหเขาหนอย ผมอยูตรงนั้น
ผมเห็นอยู ฝากดวยนะครับ 

  
        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นายวิญู  ชูสกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ 

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องท่ีพ่ีนองประชาชนฝากมาเรื่องทอบลอคสายหนาบานเจกอูด 
หนาบานปาหมอน ลุงนอย อยากใหชวยเรงโครงการกอนท่ีจะถึงหนาฝน ตองขอขอบคุณ
ผูอำนวยการกองชางท่ีหาแนวทางชวยเหลือพ่ีนองประชาชนเขานอยและพ้ืนท่ีใกลเคียง          
แถวนั้น ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมถือวาการบริหารภายใตแกนนำของผม เพ่ือมาทำหนาท่ีดูแล           

 พ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เปนประโยชนแกพ่ีนองประชาชน ทำใหพ่ีนองในเขตพ้ืนท่ีอยูดี    
มีสุข และมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาไดเสนอแนะกิจการของเทศบาล
เพ่ือมาปรับปรุงและแกไขสวนท่ีไมดี ท่ีบกพรอง ผมขอแจงนิดหนึ่งวาถาจะใหดำเนินการ             
เรื่องใดขอใหเขียนคำรองมาจะไดทำงานไดเปนระบบ และเรื่องท่ีขอหินหมูท่ี 10 บานปาบูรณ           

 ผมไดมอบหมายใหทานรองสุทธิรักษ  ม่ันคง กำลังดำเนินการอยู และเรื่องขุดลอกคูระบายน้ำ
บานนายเขินสวนไหนถารถลงไปดำเนินการไดก็จะดำเนินการให เรื่องการใชถังขยะตอนนี้ได
จัดวางระบบถาไดรถคันใหมมาก็ไดจัดทำระบบใหมกัน ถังขยะขอมาบานละ 1 หลัง           
คงตองฝาก สท.ในเขตพ้ืนท่ีดวยบานไหนอยูติดกันใช 1 ถังไดไหม ถาใชหลังละ 1 ใบ คงจะ         
ไมพอ ขอเรียนใหทุกทานทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปราย
อีกบางครับ  
       ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน บานปาบูรณผมไดลงพ้ืนท่ีกับสท.สุนทรแลวครับ ถาลงหินผมคิด
วาหินคงจมไปกับลอรถ รอใหน้ำแหงสักหนอยลงไปดำเนินการใหนะครับ และเรื่องลอกคู
ระบายน้ำบานลุงเขิน คงตองใชงบประมาณในการจางรถแม็กโฮ รถของเทศบาลฯ นาจะใช
ลำบากนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องซ้ือรถขยะเพ่ิมเปน 2 คัน ถามีเงินจะดำเนินการจัดซ้ือแนนอน
เรื่องของการจัดการบริหารรถขยะอยางไรเม่ือคันใหมมาคอยคิดกันอีกทีครับ เรื่องจัดซ้ือ            

  
        ตรวจถูกตอง                     ตรวจถูกตอง                              ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                       (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ถังขยะจัดซ้ือเพ่ิมแนนอนครับมาแทนใบท่ีแตก วันนี้ผูอำนวยการสาธารณสุขไมเขาประชุมเลย
ไมไดตอบอะไร ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ  
       ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีขอซักถามของทานสมาชิกสภาเทศบาล กรณีเครื่องกรองน้ำของ
ชุมชนท้ัง 2 ชุมชน ท่ีเทศบาลตั้งงบประมาณไวเม่ือ ป พ.ศ. 2564 ปลัดฯ ไดใหนักพัฒนา
ชุมชน ประสานท้ัง 2 ชุมชน คือ ชุมชนวัดเทพนมเชือดไดแจงมาวาเขาไมประสงค                  
สวนชุมชนปรีชาทอง – นาลึก ไดประสานไปแลวแตยังไมไดรับคำตอบ เราเพ่ิงแตงตั้ง
คณะกรรมการชุมชนชุดใหม คณะกรรมการชุดใหมยินดีในเรื่องของเครื่องกรองน้ำหรือเปลา
ถาจะดำเนินการ เงินท่ีจะกันไวนาจะพอ จะไดกันเงินไวให คือ แนวทางท่ีจะเดินตอจากนี้ 
ชุมชนวังไทรสามารถขับเคลื่อนไปไดแลว ชุมชนตลาดใหมทำไดดีพอสมควร  
      ตอไปขอนำเรียนในสวนของเทศบัญญัติงบประมาณ 2565 ขณะนี้ไดรับความเห็นชอบ
จากนายอำเภอซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทนผูวาฯ เรียบรอยแลว ไดจะประกาศใหประชาชนทราบ          
อีกครั้ง ตอไปเรื่องโครงการกอสรางสะพานคลองน้ำขุน ผูรับจางตกลงจะทำแลว และ               
จะทำสัญญาเร็ว  ๆนี้ สวนเรื่องซอมแซมถนน เม่ือเชาไดรับคำสั่งคณะกรรมการจัดจางโครงการ
ดำเนินการในเร็วๆ นี้ แตตองกันเงินไวกอนเกรงวาจะไมทัน สวนเรื่องเลือกตั้งก็จะนำเรียน           
ให ทุกท านไดรับทราบ ไดประสาน กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช แลว ปรากฏวา                          
ติดสถานการณโควิด – 19 ตองเขาประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอระดับจังหวัด     
กอนวาสามารถเลือกต้ังไดหรือไม ทางเทศบาลตองทำหนังสือไปท่ีคณะกรรมการควบคุม
โรคติดตอกอน ใหเขาพิจารณาวาสามารถท่ีจะเลือกตั้งวันใด               

 หลังจากนี้ทางคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจงัหวัดนครศรธีรรมราช ไดแจงมาคิดวานาจะ
ตนเดือนธันวาคม ประมาณวันท่ี 5 หรือวันท่ี 12 ธันวาคม 2564 ขอนำเรียนใหทราบ
เพียงแคนี้ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอขอบคุณ ทานเลขานุการสภา ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีก บาง 
ขอเชิญครับ  หากไมมี สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณ
ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษานายกฯ  ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภา       
ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน พนักงาน เจาหนาท่ี และประชาชน ท่ีรับฟงเสียงตามสาย              
ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 
 
 

 (ลงชื่อ)...............อัญชลี..สมาทิน...............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม 
               (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 
(ลงชื่อ)...............จารีวัฒน..กุลเจริญ.........ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
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                   ตรวจถูกตอง 
 
(ลงชื่อ).............จักรพันธุ  จุลภักดิ์........ประธานกรรมการ 
             (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
 

  
 ลงชื่อ)..............อุไรวรรณ  สีงาม...........กรรมการ 

            (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม) 
 

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