
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕63 

ประชุมวันท่ี  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

***************** 
ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรเชษฐ      สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ      สุรภักด ี  
2 นายเอกชัย       ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย       ศรีพิทักษ  
3 นายชัยวัฒน      พิบูลย สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน      พิบูลย  
4 นายสุนทร        ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร        ขวัญชัยรัตน  
5 นายชาญชัย      จันทรแกว สมาชิกสภาเทศบาล ชาญชัย      จันทรแกว  
6 นางเกษร         คงชาญกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เกษร         คงชาญกิจ  

7 นางอรภักดิ์      เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล อรภักดิ์      เจนวิชชุเมธ  
8 นายวัชระ        ภูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล วัชระ        ภูประเสริฐ  
9 นายวุฒิภัทร     ล.ไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล วุฒิภัทร     ล.ไพบูลย  

10 นายสุทธิรักษ    ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล สุทธิรักษ    ม่ันคง  
11 นายสาโรช       แซลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช       แซลิ่ม  
12 นายประสิทธิ์    วัดศรี เลขานุการสภาเทศบาล ประสิทธิ์    วัดศร ี  

 

ผูเขารวมประชุม 
ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นางจารีวัฒน    กุลเจริญ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี นายกฯ จารีวัฒน    กุลเจริญ  
2 นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน  
3 นางสาวโสภา   จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา        จันทรแกว  
4 นายคีตวิทย     แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย     แกวแกมจันทร  
5 นางธิดารัตน    ชูแกว หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 

รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา 
ธิดารัตน    ชูแกว  

6 นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ อัญชลี      อิสสภาพ  
7 นายธรณิศร     ลักษณาวิบูลยกุล นิติกรปฏิบัติการ ธรณิศร     ลักษณาวิบูลยกุล  
8 นางอัญชลี      สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี      สมาทิน  
9 นางมัตติกา     กรดแกว พนักงานจางท่ัวไป มัตติกา     กรดแกว  

10 นางสาววัณนา  มูสิกะ พนักงานจางท่ัวไป วัณนา      มูสิกะ  
 
 

 

               ตรวจถูกตอง 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
  ประธานกรรมการ 

               ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง          
 

 

        นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                กรรมการ                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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กอนระเบียบวาระการประชุม  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               ตรวจถูกตอง 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผูเขารวมประชุม
ทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจำป พ.ศ. 2563 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2563 
เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล  ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุม
แลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย          
ขอเรียนเชิญคะ 
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
ขออนุญาตอานประกาศฯ 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจำป  พ.ศ. ๒๕63 

........................................... 

       ตามที่สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕63  โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต
ว ันที ่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 ตามมติที ่ประชุมสภา เทศบาลตำบล            
รอนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒5 กุมภาพันธ ๒๕63 และประกาศ   
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. ๒๕63 
และวันเริ ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ลงวันที ่ ๒6 
กุมภาพันธ ๒๕63 นั้น 

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภา   
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแต
วันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63    

                                     นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
   (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 

              ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 

              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง          

 
 

        นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                กรรมการ                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       เรียนทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ขาราชการ ลูกจาง และผูรับฟง
เสียงตามสายทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวัน  30 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.30 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั ้งหมด                   
8 วาระ สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ       

ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 

เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
      เรื่องท่ี 1 มีขาราชการยายมาปฏิบัติหนาท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 
1 ทาน ขออนุญาตใหแนะนำตัวแกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
      ขอเชิญ นางสาวโสภา  จันทรแกว ตำแหนง ผูอำนวยการกองคลัง ขอเชิญครับ 

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

      เร ียนทานประธานสภา ทานสมาช ิก  ดิฉ ัน นางสาวโสภา  จ ันทร แกว                       
ดำรงตำแหนง ผูอำนวยการกองคลัง ยายมาจาก อบต.ทุ งโพธิ ์  เมื ่อวันที ่ 2 
ตุลาคม 2563 มีความยินดีที่จะไดรวมงานกับทุกทาน พรอมที่จะขับเคลื่อน
งานตามนโยบาย เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ในนามของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ยินดีตอนรับครับ นางสาวโสภา  
จันทรแกว มาปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกองคลัง หวังวาคงจะมาชวยกันพัฒนา
ใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เจริญรุงเรืองในทุกๆ ดาน ยินดีดวยครับ 
     ตอไป เรื่องที่ 2 เนื่องจากทางสภาของเรา ทานปลัดฯ ซึ่งเปนเลขานุการสภา 
ตองมารับบทบาทอีกบทบาทหนึ่ง คือ ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 
ทำใหตำแหนงเลขานุการสภาวางลง ผมใครขออนุญาตนำเรียนในเรื่องขอกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเลือกเลขานุการสภา ซึ่งมีระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการเลือกเลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2554 ขอ 8 
ขอ 13 ขอ 14 การเลือกเลขานุการสภาใชระเบียบขอเดียวกับการเลือกประธานสภา 
ในการเลือก คือ โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื ่อผูที ่สมควรไดเปนผูดำรง
ตำแหนง เลขานุการสภา และมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 2 คน ถามีการเสนอชื่อ    
เกิน 1 คน ตองมีการลงคะแนน แตถาคะแนนเทากัน ใหทำการเลือกใหมสำหรับคน          
ที่เทากัน ถาไดคะแนนเทากันอีกจะใชวิธีจับสลาก กระผมขอนำเรียนขั้นตอนในการ
เลือกเลขานุการสภา ใหทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดรับทราบ เพื่อที่จะไดดำเนินการ
ในลำดับตอไป โอกาสตอไปผมก็ขออนุญาตใหทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดเสนอชื่อ          
ผูท่ีทานเห็นสมควรท่ีจะทำหนาท่ีเลขานุการสภาแทนตำแหนงท่ีวาง ขอเชิญครับ  
      ขอเชิญ นายชาญชัย  จันทรแกว ครับ 

นายชาญชัย  จันทรแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล       
       
                ตรวจถูกตอง 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุม 
ทุกทาน กระผมขอเสนอ นายประสิทธิ์  วัดศร ีตำแหนง หัวหนาฝายปกครอง ครับ 
 
              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง          

 
 

        นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                กรรมการ                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)  
    ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอทานอื ่นอีกไหมครับ เมื ่อไมมี                  
เพื่อนสมาชิกสภาทานใดเสนอทานอื่นอีก ก็ไดมีการเสนอชื่อเพียงทานเดียว 
และมีผูรับรองถูกตองตามมติของสภา 
       สรุปวาผูท่ีไดรับการคัดเลือกแตงตั้งเปนเลขานุการสภา คือ นายประสิทธิ์  วัดศรี
ตำแหนง หัวหนาฝายปกครองเปนเลขานุการสภาเทศบาล นะครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทเลือก นายประสิทธิ ์  วัดศรี หัวหนาฝายปกครอง                   
ทำหนาท่ีเปนเลขานุการสภา 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 
 
นายประสิทธิ์  วัดศรี 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ตรวจถูกตอง 
 
 
          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจำป พ.ศ. 2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563    
       ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ 
       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2563 รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 37 หนา ประกอบดวย 18 วาระ หนาท่ี 1  
เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน ผูไมมาประชุม 2 ทาน ผูเขารวมประชุม 
จำนวน 8 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ ่มเติมจากหนาที ่ 1           
อีกจำนวน 5 ทาน และเปนเนื้อหากอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
แจงใหที่ประชุมทราบ มีจำนวน 1 เรื่อง  คือ เรื่องขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และ
คณะผูบริหารเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   
ระหวางวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื ่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประชุมวันท่ี 
15 กันยายน 2563 จนถึงหนาที่ 3  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสาวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2563 ประชุม
วันท่ี 15 กันยายน 2563 และระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร งานธุรการ ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จนถึง              
หนาที่ 5  มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง                
1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื ่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง โครงการปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จนถึงหนาที ่ 6 มติที ่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน                  
ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุมตัิ
กันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
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 หมวดคาครุภัณฑ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา จนถึงหนาที่ 7 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระที่ 6 
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน งบลงทุน หมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง โครงการ
ซอมแซมหลังคา ดาดฟา  ฝาเพดาน และรายการอื่น ๆ  ภายในอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลรอนพิบูลยจนถึงหนาที ่ 8 มติที ่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน            
ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง  1 เสียง และระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายนิคม - บานนายสำนวน จนถึงหนาที่ 9 มติที่ประชุมเห็นชอบ  9 ทาน              
ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง  1 เสียง และระเบียบวาระที ่ 8  ญัตติเรื ่อง                 
ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง ถนนสายบานเจกอูด 
หมูที่ 7 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิได            
กอหนี้ผูกพัน จนถึงหนาที่ 11 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี             
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประเภท คาก อสร างส ิ ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสร าง                        
ทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 2 ชองทาง ถนนบานหินลับ – บานเขานอย  
หมูที่ 7 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย โครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน จนถึงหนาที่ 13  มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี 
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที ่ 10 ญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค 
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดชองเดียว ขางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 7 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพันจนถึงหนาที่ 15 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน  ไมเห็นชอบ            
ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง              
บอพัก ค.ส.ล. ถนนสาย ตลาดรอนพิบูลย หมูท่ี 12 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจาย โครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึงหนาที่ 17 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 9 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 12 
 
             ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง       
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 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท คากอสราง            
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสมพร             
สุขสวัสดิ์ หมูที่ 7 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณี 
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึงหนาที่ 19 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน  ไมเห็นชอบ                
ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอ
ลอดเหลี ่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดชองเดียว ถนนบานวังไทร – สถานีรถไฟ             
รอนพิบูลย หมูที่ 7 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณราย โครงการฯ ดังกลาว กรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึงหนาที่ 22  มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน  ไมเห็นชอบ 
ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการ
ใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดเงินอุดหนุน
โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปา จนถึงหนาที ่ 23 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง ระเบียบวาระที่ 15 
ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 หมวดเงินอุดหนุน โครงการขยายเขตและติดตั ้งไฟฟาสาธารณะ              
จนถึงหนาที่ 24 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  
1 เสียง ระเบียบวาระที่ 16 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังบานผู ใหญรวย หมูที ่ 12 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย
โครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน จนถึงหนาที ่ 26 มติที ่ประชุม
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง ระเบียบวาระที่ 17 
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท คากอสราง                          
ส ิ ่ งสาธารณูปโภค โครงการก อสร างท อลอดเหล ี ่ยมคอนกร ีตเสร ิมเหล็ก                           
ชนิด 2 ชองทาง หนาบานครูไพศาล – บานทุงโหมะ หมูที่ 5 และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึงหนาที่ 29 
มติที ่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง  1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 18 เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมาและเรื่องอื่น ๆ  
จนถึงหนาท่ี 37 ปดประชุมเวลา 11.57 น. 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณทานเลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด              
จะขอแกไขในสวนท่ีไมถูกตองบาง ครับ 
       หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภา
แหงนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2              
ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 ครับ       

มติท่ีประชุม 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2              
ประชุมเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาล (แทนตำแหนงท่ีวาง) 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ 

นายประสิทธิ์  วัดศรี 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
ส ืบเน ื ่องจาก นางนันทา  เท ิดร ัตนพงศ ตำแหนง รองประธานสภาเทศบาล                 
ตำบลรอนพิบูลย ไดยื่นหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอลาออกจาก
ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล ตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563 จึงมีผลใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล และความเปนรองประธานสภาเทศบาล                                         
สิ้นสุดลงในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงตองดำเนินการ
เลือกรองประธานสภาเทศบาลแทนตำแหนงที่วาง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ตำแหนง
วางลง กระผมขออนุญาตนำเรียนในเรื่องขอกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
เลือกรองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2554  ขอ 12 และความ 
ในขอ 8 กำหนดวิธีการเลือกรองประธานสภา  โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อผูท่ี
สมควรไดเปนผู ดำรงตำแหนง รองประธานสภาเทศบาล และมีสมาชิกร ับรอง                      
ไมนอยกวา 2 คน ถามีการเสนอชื่อเกิน 1 คน ตองมีการลงคะแนน แตถาคะแนน
เทากัน ใหทำการเลือกใหมสำหรับคนที่เทากัน ถาไดคะแนนเทากันอีก จะใชวิธี                  
จับสลาก กระผมขอนำเรียนขั้นตอนในการเลือกรองประธานสภา ใหทานสมาชิกสภา            
ผูทรงเกียรติไดรับทราบ เพ่ือท่ีจะไดดำเนินการในลำดับตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณทานเลขานุการสภา ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นายสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ สมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ ทุกทาน ขอเสนอ                         
นายชาญชัย  จันทรแกว ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
                 ตรวจถูกตอง      
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

     ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง) 
     ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกไหมครับ  
      ถาหากวาไมมีสมาชิกสภาเสนอทานอื่นอีก ก็ปรากฏวา นายชาญชัย  จันทรแกว               
เปนผูไดรับเลือกเปนรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย คนใหมนะครับ            
ก็ขอใหทุกคนปรบมือแสดงความยินดีใหกับ นายชาญชัย  จันทรแกว ดวยครับ 
              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง       

 

        นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                กรรมการ                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทเลือก นายชาญชัย  จันทรแกว เปนรองประธานสภา

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 

ญัตติเร ื ่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ตรวจถูกตอง      
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้ขอเสนอญัตติ เรื่องรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563             
ดวยหลักการและเหตุผลดังนี ้

หลักการ 
       ด วยคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาเทศบาล                
ตำบลรอนพิบูลย ไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั ้งแตเดือน
เมษายน – เดือนกันยายน 2563) พรอมความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผล (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้)  
 

เหตุผล 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ขอ 14 (5) ไดกำหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล 
ตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน   
สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสภาแหงนี้ทราบ 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
       ขออนุญาตเพิ ่มเติมในสวนของรายงานนิดหนึ่งคะ ขอสรุปในสวนที่ 1                
อางถึงกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนอยางนอย 
1 ครั ้ง ตอ 1 ป ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดดำเนินการปละ 2 ครั้ง               
บทนำหนาที่ 1 – 4 สวนที่ 2 ยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทาง  
การพัฒนาเทศบาล 5 – 6 สวนท่ี 3 การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน 7 – 13 
สวนที ่ 4 สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจำปงบประมาณ 2563 รอบครึ่งปหลัง จะขอพูดทีละบทคะ 
สวนท่ี 1 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
              

              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง 

       

        นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                กรรมการ                                  กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ตรวจถูกตอง      
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 
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มีภาระหนาที่จะตองจัดการบริการแกสาธารณะแกประชาชาชนในทองถ่ิน           
จึงมีความจำเปนที ่จะตองติดตามและประเมินผล เพื ่อวัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดำเนินการดานตาง ๆ และเปรียบเทียบกับการทำงานท่ี        
ผานมาดวย แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ท่ี
มีแผนพัฒนาที่ดีอยางไรก็ตามหากไมสามารถที่จะบงชี้ผลการดำเนินงานท่ี
เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบอกถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ ่นได 
ฉะนั ้นเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงจำเปนตองมีเครื ่องมือที ่สำคัญในการ
ตรวจสอบ การดำเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมาย
หรือไม การติดตามและประเมินผลจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการนำขอมูลตาง ๆ 
มาปรับปรุงแกไขเพิ ่มเติมหรือยกเลิกโครงการตอไป หนาที ่ 2 กรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล 4.1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.2548 ในเรื่องการจัดทำแผน ขอ 29 1) กำหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา 2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยการจัดทำแผน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 ขอ 12 จะตอง
รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผู บริหารทองถิ ่น เพื ่อใหผู บริหารทองถ่ินเสนอตอสภาและ
คณะกรรมการทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ขอ 5              
ในหนาท่ี 3  จะเห็นไดวาคณะกรรมการของเรานำโดย นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
ท่ีเปนประธานคณะกรรมการ รวมถึงตัวแทนจากสวนตาง ๆ ซ่ึงจะอยูในหนาท่ี 4 
สวนที่ 2 หนาที่ 5 ยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา
เทศบาล ยุทธศาสตรมี 5 ดาน ดานคุณภาพชีวิต ความเขมแข็งชุมชน พัฒนา
ดานกีฬาศาสนา วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาดานสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน ดานบริหารจัดการที่ดี คือ สิ่งที่เทศบาลยึดถือในเรื ่องของ            
การพัฒนา แนวทางในการพัฒนาหนาที ่ 6 จะครอบคลุมถึงแนวทางปฏิบัติ            
สวนที่ 3 หนาที่ 7 ในตารางทั้งหมดมีแบบประเมินตนเองรวมถึงใหประชาชน
ประเมิน แตอยากจะชี้ใหทานเห็นปญหาและอุปสรรคในหนาที่ 12 ในเรื่องของ
การทำงานของเทศบาล โครงการในแผนพัฒนาม ีจำนวนมาก บางครั้ ง                   
ความเดือดรอนของประชาชนที่เขามาเปนเรื่องเรงดวน เพราะฉะนั้นการทำงาน             
บางเรื่องบรรจุอยูในแผน บางเรื่องไมไดบรรจุไว เปนปญหาทำใหความสำเร็จ          
ที่จะนำแผนตาง ๆ มาปฏิบัติไมประสบความสำเร็จ บางครั้งตั้งไวแลวแตไมไดท
มาดูในเรื่องของแบบประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสำรวจจาก 
370 ชุด แบงเพศชาย 155 คน คิดเปนรอยละ 41.89 อยู ในหนาที ่ 13                    
เพศหญิง 215 คน 
 

              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง       
 

        นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                กรรมการ                                  กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ตรวจถูกตอง      
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 
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คิดเปนรอยละ 58.11 เพื่อประมวลภาพออกมา มีความพึงพอใจมากที่สุด 16.48 
พอใจมาก 41.31 พอใจปานกลาง 37.05 พอใจนอย 3.44 ไมพอใจ 1.72 
หนาที่ 14 คือบทสรุปที่คณะกรรมการชุดที่นายวัชระ  ภูประเสริฐ เปนประธาน 
ไดนำเสนอสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. ผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ ่น รอบครึ ่งปหลังของปงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย (ระหวางเดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2563) สรุปไดดังนี ้
1.1 เทศบาลไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ดวยความถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
1.2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สามารถนำ
โครงการพัฒนาตาง ๆ ไปปฏิบัติไดเกินกวารอยละ 50 ของโครงการที่กำหนด
ไวในแผนพัฒนา ดังนี้ 
      - โครงการท่ีบรรจใุนแผนป 2563                 จำนวน 187 โครงการ 
      - สามารถนำไปปฏิบัติ (บรรจุในเทศบัญญัติ,จายขาดเงินสะสม,โอนเพ่ิม) ได                                                  
                                                                จำนวน 125 โครงการ 
     - คิดเปนรอยละ 66.84 
2. สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น รอบครึ่งปหลังของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในระหวาง
เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 สามารถสรุปไดดังนี้   
       2.1 เทศบาลไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
      2.2 โครงการจำนวน 125 โครงการ ที ่เทศบาลไดนำไปปฏิบัตินั้น 
เทศบาลสามารถ    ดำเนินการแลวเสร็จ    จำนวน  52  โครงการ 
                        อยูระหวางดำเนินการ  จำนวน  16  โครงการ 
                        ยังไมไดดำเนินการ      จำนวน  57  โครงการ 
คือ สาระสำคัญของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบล
รอนพิบูลยที่ไดสรุปใหทานฟง เนื่องจากวาเปนระเบียบที่คณะกรรมการชุดนี้
ตองนำเสนอตอคณะผูบริหาร ผูบริหารตองเสนอตอสภาทองถิ่นเพื่อรับทราบ 
สวนหนาที่ 16 – 31 เปนโครงการทั้งหมดเลย คือ รายละเอียดอยากใหทาน
ไปอานเอง คงมีเพียงแคนี ้ที ่ทางเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ที ่จะตองเสนอ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนใหกับสภาทองถ่ินไดรับทราบ ขอบคุณคะ 
 
 
 

              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง       
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นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณปลัดเทศบาล ครับ ไมทราบวา มีสมาชิกสภาทานใด          

มีขอเสนอแนะบาง หากไมมีสมาชิกสภาทานใดมีขอเสนอแนะ ขอขอบคุณ 

ปลัดเทศบาล ที ่ ไดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

ตอสภาแหงนี้ และสภาฯ ไดรับทราบทุกทานแลว         

ท่ีประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี   

รับทราบ 

ญัตติเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้ผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องรายงานแสดงผล

การปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ตรวจถูกตอง      
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

                                   หลักการ 
       เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ตอสภาเทศบาลตำบลร อนพิบ ูลย  ตามเอกสาร                                 
ท่ีแนบมาพรอมนี ้

เหตุผล 
       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ไดกำหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปน
ประจำทุกป เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสภาแหงนี้ทราบ 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ในเอกสารท่ีแนบไดกำหนดนโยบายท้ังหมด 7 ดาน 
1. นโยบายดานการเมือง การบริหาร 
2. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษาและกีฬา 
3. นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
4. นโยบายดานเศรษฐกิจชุมชนและการทองเท่ียว 
5. นโยบายการพัฒนาดานโครงการสรางพ้ืนฐาน 
6. นโยบายดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. นโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ขอใหทานดูในขอที่ 1 นโยบายดานการเมืองการบริหาร เปนโครงการตาง ๆ 
สวนหนาที่ 2 เปนนโยบายดานการศึกษาและการกีฬา มีทั้งหมด 13 โครงการ 
งบประมาณท่ีใชทานคงเห็นตามตัวเลขตามในเอกสาร หนาท่ี 3 นโยบายพัฒนา 
 
 

             ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง       
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สังคม มี 18 โครงการ ตอไปเปนหนาที่ 6 นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
หนาท่ี 7 นโยบายพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มี 2 โครงการ หนาท่ี 8 นโยบายดาน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ ่น สุดทายหนาที ่ 9 
นโยบายดานศาสนาการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มี 8 โครงการ 
คือ โครงการทั้งหมดที่ไดแถลงนโยบายไปและนำนโยบายมาปฏิบัติออกมาเปน
ร ูปโครงการ ขอเร ียนให สมาช ิกสภาได ร ับทราบ เพราะเป นกฎหมายท่ี
นายกเทศมนตรีจะตองแถลงการณการทำงาน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คงมีรายละเอียดเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ       

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณปลัดเทศบาล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดมีขอเสนอแนะ

บางครับ หากไมมีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ ขอขอบคุณปลัดเทศบาล             

ที ่ได รายงานแสดงผลการปฏิบ ัต ิงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563                     

ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตอสภาแหงนี้และสภาฯ ไดรับทราบทุกทานแลว 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน 

ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

       ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี  
นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ตรวจถูกตอง      
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

      เรียนทานประธานสภา วันนี ้ขอเสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติโอนเง ิน

งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2564 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน                      

1 รายการ ดวยหลักการและเหตุผลดังนี ้

หลักการ 
       ดวยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ
สำนักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สำนักงาน (สวิงหลัง) ขนาด W57 x D62 x H88 cm. 
จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 1,500.- บาท  สำหรับใชในการปฏิบัติงานของผูชวย
เจาพนักงานธุรการ สังกัดงานการเจาหนาท่ี ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

เหตุผล 
       สำนักปลัดเทศบาล จึงจำเปนตองดำเน ินการขออนุมัต ิโอนเง ิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 
 
 
              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง       
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โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป  
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภณัฑสำนักงาน 
          - คาจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน (สวิงหลัง) ขนาด 
W57 x D62 x H88 cm.จำนวน 1 ตัว                 จำนวน  1,500.-   บาท                                          
          - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน (สวิงหลัง) 
จำนวน 1 ตัว สำหรับใชในการปฏิบัติงานของผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
สังกัดงานการเจาหนาท่ี  ฝายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  
                                                             รวมโอนเพ่ิม   จำนวน  1,500.-  บาท 
 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป  
งบดำเนินงาน 
หมวด  คาใชสอย 
ประเภท   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                          
                                                                          จำนวน  1,500.-  บาท 

                                               รวมโอนลด  จำนวน 1,500.- บาท 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณา
อนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณปลัดเทศบาล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ

ซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

       ขอเชิญ นายชาญชัย  จันทรแกว ครับ 

นายชาญชัย  จันทรแกว 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 
                ตรวจถูกตอง      
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

       เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมขอแจงตอ

ฝายบริหารครับ เรื่องการจัดซ้ือครุภัณฑของทานมาทีละอยาง ทำไมไมสั่ง 

เปนล็อตมาเลย เพราะวาขาราชการมาใหมก็หลายทาน และมีหลายทาน 
 

              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง       
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ที่ยายกลับมาที่กองเดิม ผมอยากใหสั่งมาเปนชุด โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร 

ยกชุดมาเลย จะไดปฏิบัติงานกันแบบคลองตัว ไมตองยืมของคนโนนคนนี้ 

ผมขอฝากไวนิดหนึ่งนะครับ ถาจะซ้ือก็ซ้ือใหครบกับเจาหนาท่ีทุกคนครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายชาญชัย  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา

ทานใดจะขอเพ่ิมเติมอีกบางครับ ขอเชิญครับ 

     ขอเชิญ ปลัดเทศบาล ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี  
นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 
 

     เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ เนื่องจากเกาอี้

ชำรุด สวนใหญจะมีโตะเกาอี้ประจำแตละคน ถาเกิดเกาอี้ชำรุดจะมีการ

จัดซื้อเฉพาะที่ชำรุด สวนที่จัดซื้อในรอบนี้เปนของงานการเจาหนาที่ คือ 

จัดซ้ือให นางวีนัส  เรืองนาค ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณปลัดเทศบาล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ

ซักถามหรืออภิปรายอีกบาง ครับ  

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปรายอีก  ผมจะขอมติตอ             

สภาแหงนี ้ว า  สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที ่คณะผู บร ิหารเสนอ                     

โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใด                   

ไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและหัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ท่ีเกี่ยวของเปนคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี  
นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ตรวจถูกตอง      
 
 
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้ขอเสนอญัตติ เรื่องการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
และหัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเปนคณะกรรมการการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

       1. ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น และแตงต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล  ซ่ึงในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดนี้ 

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถิ่นเห็นชอบเปนกรรมการ จำนวน   
1 ทาน และหัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของท่ีสภาทองถ่ิน
เห็นชอบ จำนวน 1 ทาน นั้น        
             ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง      
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      2. ตามมติเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย.สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ..
ประจำป  พ.ศ. 2559  เม่ือวันท่ี  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ณ หองประชมุ
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดมีมติเห็นชอบ  ใหนายมนัส  ทองทิพย เปน
ผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ และนายธีระพล  กิจเกิด เปนหัวหนา
หนวยงานภาครัฐท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ 

      3. ตามคำสั่งเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ที่  678/2559 ลงวันที่ 21  
กันยายน  2559  เรื ่อง  แตงตั ้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล              
ตำบลรอนพิบูลย โดยกำหนดใหคณะกรรมการชุดนี ้ไดมีวาระการดำรง
ตำแหนงคราวละ 4 ป  และบัดนี้คณะกรรมการดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่ครบ
วาระแลว เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2563 นั้น    

    เหตุผล 

       กองการศึกษา  จึงขอใหสภาเทศบาลเปนผูคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามท่ี

สภาทองถิ่นเห็นชอบเปนกรรมการ จำนวน  1  ทาน และหัวหนาหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี ่ยวของที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ จำนวน  1 ทาน   

เพื ่อดำเนินการแตงตั ้งเปนคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครอง            

สวนทองถ่ิน ตอไป 

      จึงเรียนมาเพื ่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณา

คัดเลือกตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณปลัดเทศบาล ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบเปนกรรมการ จำนวน 1 ทาน ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายเอกชัย  ศรีพิทักษ ขอเสนอ

ผอ.มนัส  ทองทิพย ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเปนทานอ่ืนอีกหรือไม 

     ขอเชิญ นายชาญชัย  จันทรแกว ครับ  

นายชาญชัย  จันทรแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน รอบท่ีผานมา 

ก็เปนผอ.มนัส ทองทิพย ใชไหมครับ ผมอยากทราบวาทานสามารถเปน

ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 2 รอบไดไหมครับ ไมผิดระเบียบอะไรใชไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
               ตรวจถูกตอง      
 
 
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

     ขอเชิญ นางธิดารัตน  ชูแกว ใหขอมูลครับ 

 
 

 
             ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง      
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นางธิดารัตน  ชูแกว 
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามแนวทาง

การแตงตั ้งคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น คือ 

กำหนดใหคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป แตไมไดบอก

วาก่ีสมัย ขอบคุณคะ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางธิดารัตน  ชูแกว ครับ 

     ตามที่นายเอกชัย  ศรีพิทักษ เสนอ ผอ.มนัส  ทองทิพย เปนผูทรงคุณวุฒิ                

ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีกหรือไม ถาไมมี             

ผมขอถามมติสภาแหงนี้วาเห็นชอบหรือไม หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

      ตอไปขอใหสมาชิกสภาเสนอหัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน          

ท่ีเก่ียวของท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ 

     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อครับ 

     ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขอเสนอ  

นายวิริยะ  ยศนำ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนเขานอย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด            

จะเสนอทานอื่นอีกหรือไม ถาไมมีผมขอถามมติตอสภาแหงนี้วา เห็นชอบ

หรือไม หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน                 

ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  

มตท่ีิประชุม เห็นชอบ 10 ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8  การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ  

       ขอเชิญทานสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ 

     ขอเชิญ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ  

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
                ตรวจถูกตอง      
 
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 
 

      เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ สมาชิกผู ทรงเกียรติ ตอนนี้ฝนตก            

น้ำทวม ถนนเปนหลุมเปนบอเยอะ ผมอยากฝากทานประธานสภาถึงทานปลัด 

เรื่องถนนเปนหลุมเปนบอ ใหกองชางลงไปชวยเอาหินไปถม เพื่อพอแมพี่นอง
ท่ีสัญจรไปมาจะไดสะดวกข้ึน ขอบคุณครับ 
  
 
 

             ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง      
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด         

จะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  อีกบางครับ 

      ขอเชิญ นายชาญชัย  จันทรแกว ครับ 

นายชาญชัย  จันทรแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ตรวจถูกตอง      
 
 
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมมีเรื่อง        

ท่ีจะฝาก 4 เรื่อง  

      เรื ่องที ่  1 เรื ่องขยะมูลฝอยที ่หลุมขยะเต็มไปหมด ไมมีที ่ทิ ้งแลว               

น้ำท่ีหลุมขยะเออมาสรางความเดือดรอนใหกับชาวบาน ยุง กลิ่น ชาวบาน

ก็เดือดรอนมากแลว ทำอะไรก็รีบ ๆ ทำ ผมก็ไดแจงไปในไลนเทศบาลฯ  

วาทิ้งไดไมเกิน 3 วัน ก็เลยมา 4 วันแลว ถาวันนี้ทิ้งอีกจะอยูหนาบาน

ชาวบานแลว เพราะไมมีท่ีท้ิง ผมไมแนใจวาติดคางอยูกองไหน ในเรื่องของ

รถแมคโฮ เขาโทรมาหาผมวารอบที่แลวไดขุดคุยขยะใหเรียบรอยแลว           

แตยังไมเรียกเซ็นตอะไรเลย ฝากทานปลัดชวยติดตามดวย 

    เรื่องที่ 2 ไฟฟาลัดวงจร ผมอยากใหกองชางลงสำรวจ โปะเกาทั้งหมด

รื้อทิ้งไปเลย เอาโปะใหมมาเลย ชาวบานเดือนรอน ที่แจงไปคำตอบคือ             

รออุปกรณท ี ่ โซนทายเร ือไฟฟาด ับ  ผมไปเด ินด ู โป ะไฟก็ ไม  ได  เส ีย                

แตดับตลอดทั้งสาย เกี่ยวกับคัทเอาทหรือเปลา ชวยดูใหหนอย ที่เสียเปน

จุดสองจุดแถวหลุมขยะ คนกวาดขยะแจงผมมาวาไม ไหวแลว เป น                

สองอาทิตยแลว ผมก็แจงไปยังกลุ มเทศบาลหลายรอบแลว ยังไมได

ดำเนินการ และยังมีโซนตลาดเกษตร ตลาดใหม และโคกยาง สุวรรณรังษี 

เทพนมเชือด เขานอย เกือบทุกชุมชนที่มีปญหาเรื่องไฟฟาดับ ทานสท.              

ทุกคนก็รับเรื ่องมาจากชาวบาน พอแจงเทศบาลก็ไมชวยดำเนินการให  

สท.ก็โดนพี่นองประชาชนดา หาวาใชไมไดทั้งที่พวกผมชวยประสานงานกัน

ตลอด ผมขอฝากเรื่องไฟฟาไวเปนการเรงดวนเลยครับ ชวงนี้ฝนตกผมกลัว

จะเกิดอันตรายตอชาวบาน ถาไฟฟาสวางหนอยก็คงจะดี  

     เรื ่องที่ 3 ถนนหลายสายเปนหลุมเปนบอ อยางที่ทาน สท.เอกชัย            

ไดพูดไปแลว กอนที ่จะมาประชุมผมก็ไดขับรถเวียนดูวาตรงไหนบาง           

ที่หนักเลยก็อยูโซนดรุณ โรงอิฐสมหมาย ผมจำชื่อซอยไมไดวาซอยอะไร 

และถนนสายนาล ึก  2 สายน ี ้  อยากจะให แก  ไข โดยด  วน  และอ ีก                          

เสนหนึ ่งไมไดขึ ้นเปนถนนเทศบาล แตรถเทศบาลใชผานทุกวันซอย                                  

หลงัศาลเจาพระ 108 ตั้งแตบานตาลาภ - หลุมขยะ ตอนนี้เปนหลุมเปนบอ 

              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง      
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ไมทราบวาจะไปทางไหนแลว รถท่ีทำใหเปนหลุมเปนบอ คือ รถบรรทุกขยะ 
ผมพูดทุกครั้งชวยเอาหินไปลงใหหนอยนะครับ  
      เร ื ่องที ่  4  น้ำทวมผมเคยคุยแลววาใหทำแผนลอกคูทุกคูที ่อยู                   
ในเขตเทศบาล เพื่อแกไขปญหาน้ำทวม เมื่อวานที่หนองคูขันทั้งถนนใหม
ถนนเกา น้ำเออมาจากบานของคุณพรรณี  ลุยจันทร เลียบถนนรถไฟ ผมก็
แจงกับพี่นองประชาชนไปแลววาเรามีแผนการลอกคของกองสาธารณสุข 
แต เราใชแรงงานคน บางพื ้นที ่ เราก็ตองใช เครื ่องจักรในการทำงาน                
ถาจะใชงบประมาณเทาไหรก็เสนอมา ทางสภาก็ยินดียกมือผานสภาให 
ขอใหชวยแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน โซนปรีชาทองน้ำทวมทีมงาน
ปองกันฯ ลงไปชวยตอนกลางดึก น้ำทวมประมาณหนึ่งเมตรกวาครับ               
ผมขอฝากทานปลัดในฐานะปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี เขาไปชวยดูแล
แกไขปญหาใหดวย ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายชาญชัย  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด         
จะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  อีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ 

นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ ผมขอเพ่ิมเติมเรื่อง
หลอดไฟครับ ผมไดคุยกับทางกองชาง ผมอยากฝากผานเสียงตามสายถึง                
ผู ที ่เดือดรอน ชวงนี ้ก็ไมสามารถแกไขปญหาไดเนื ่องจากฝนตก หลังจากนี้           
ผมคิดวานาจะมีอะไรท่ีดี ไฟฟาสวางข้ึน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด         
จะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  อีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายชัยวัฒน  พิบูลย ครับ 

นายชัยวัฒน  พิบูลย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ วันนี้ผมยินดีท่ีได                
มีรองประธานสภาเทศบาลคนใหมครับ นายชาญชัย  จันทรแกว ครับ ผมขอแสดง
ความยินดีดวยครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่งก็ชื่นใจท่ีไดเห็นรองประธานสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทำหนาท่ีเชื่อมความสัมพันธ ระหวางพ่ีนองประชาชน
กับเทศบาลฯ ผมมีความคิดเห็นวาอยากใหทานปลัดชวยดูถนนท่ีเปนทางโคง 
ตรงกระจกโคง และพ่ีนองประชาชนในตลาดฝากมาวาขางเซเวน หญาข้ึนสูงแลว 
อยากใหทานปลัดเขาไปดูแลดวย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายชัยวัฒน  พิบูลย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด         
จะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  อีกบางครับ 
      ขอเชิญ นายสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
                ตรวจถูกตอง      
 
 

          นายวชัระ  ภูประเสริฐ 
            ประธานกรรมการ 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ ผมอยากใหทานปลัด 

ชวยชี้แจงงานที่ไดทำไปแลวชวงที่ผานมาและก็รอที่จะเปดงาน วาไปถึงไหนแลว 

ไดชี้แจงใหทางสภาไดรับทราบดวย ขอบคุณครับ 

              ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง      
 

         นายสุนทร  ขวัญชัยรตัน                        นางเกษร  คงชาญกิจ 
                กรรมการ                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ ปลัดขอสรุปเปนบันทึก
ขอความให และจะนำเรียนใหรับทราบเปนรายละเอียดดีกวาคะ เพราะวาถาสรุป
แคคำพูดอาจจะไมครอบคลุม ขออนุญาตจดัทำเปนเอกสารจัดสงไป สวนท่ีสมาชิก
เสนอมาเรื่องไฟฟา ถนน หลุมขยะ คิดวานอง ๆ คงรอปลัด เพราะปลัดไปราชการ
หนึ่งสัปดาห ทำใหไมสามารถขับเคลื่อนในเรื ่องจัดซื้อจัดจางได วันนี้จะมาคุย             
ในเรื ่องหลุมขยะกอนเพื ่อที ่จะสามารถทิ ้งขยะได พี ่นองประชาชนอาจจะยัง
เดือดรอนบาง แตก็ลดนอยลง ดวยสภาพชวงที่ฝนตกและมีกลิ่นขยะเพิ่มขึ้นมา  
ใหทางกองชางทำประมาณการไวเรียบรอยแลว รอจัดซื้อจัดจางอยางเดียวคะ            
คิดวานาจะดำเนินการไดในเรื่องของรถแมคโฮ สวนในเรื่องงานไฟฟา ทางกองชาง
คงติดขัดชวงนี้ที่ฝนตก เพราะวาถาเกิดลงไปทำอาจจะเกิดอันตรายได สวนหลุมบอ
ฝาก ผอ.กองชางสำรวจเสนทางที ่พี ่นองประชาชนใชสัญจรไปมาไมสะดวก                
สวนกระจกโคงไมแนใจวาไดตั้งงบประมาณไวหรือเปลา ถาไมไดตั้งไวจะสำรวจและ
ขออนุมัติสภาตั้งจายเปนรายการใหม เรื่องตัดหญาจะใหกองสาธารณสุขฯ สำรวจ
และดำเนินการใหคะ สวนการขุดลอกคูเดี๋ยวจะคุยกับรองปลัดฯ คะ ในบางพื้นท่ี            
ที่ไมสามารถใชแรงงานคนไดในการลอกคูคลอง อาจจำเปนตองใชเครื ่องจักร            
ตองมีการประมาณการราคาจากชาง กอนท่ีจะมีการจางเหมาได ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานปลัด ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติม  อีกบางครับ 

      ผมขอฝากทานปลัด เรื่องปฏิทินเนื่องจากใกลปใหมแลว พี่นองประชาชน
ไดรับมาทุกป ผมก็ขอฝากทานดูแลชาวบานเรื่องนี้ดวยนะครับ ไมทราบวา 

 
 
 
 
ปดประชุมเวลา 12.10 น. 
 
 
 
 
 
 
                  

มีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ หากไมมี
สมาชิกสภาทานใดแสดงความคิดเห็น สำหรับวันนี ้ไดดำเนินการประชุม               
ครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณ พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชนที่รับฟง
เสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ   
 

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

                    ตรวจถูกตอง 

(ลงชื่อ) ..............วัชระ  ภูประเสริฐ.................ประธานกรรมการ                                          
                    (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                                                                                

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

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



 
      
 
 

 


	ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

