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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
 สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป#  พ.ศ. ๒๕61 

ประชุมเม่ือวันท่ี   30   เมษายน   พ.ศ. ๒๕61  เวลา  ๑0.00  น. 
ณ  ห/องประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

***************** 
ผู/มาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรเชษฐ    สุรภักดี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ    สุรภักดี  
2 นางนันทา    เทิดรัตนพงศ รองประธานสภาเทศบาล นันทา      เทิดรัตนพงศ  
3 นายเอกชัย     ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย     ศรีพิทักษ  
4 นายชัยวัฒน   พิบูลย สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน    พิบูลย  
5 นายสุนทร     ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร      ขวัญชัยรัตน  
6 นางเกษร     คงชาญกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เกษร       คงชาญกิจ  
7 นางอรภักด์ิ   เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล อรภักด์ิ     เจนวิชชุเมธ  
8 นายสุทธิรักษ   ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล สุทธิรักษ    ม่ันคง  
9 นายสาโรช    แซ4ลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช       แซ4ลิ่ม  

ผู/ไม�มาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายวัชระ     ภู4ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 
2 นายวุฒิภัทร    ล.ไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 
3 นายชาญชัย    จันทรแก8ว สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 

ผู/เข/าร�วมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายอัศวิน       จินตวร นายกเทศมนตรี อัศวิน        จินตวร  
2 นายพงศชัย     ทิวากรพิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พงศชัย      ทิวากรพิสุทธิ์  
3 นายจักรพันธุ   จุลภักด์ิ รองนายกเทศมนตรี จักรพันธุ     จุลภักด์ิ  
4 นายบํารุง       ทองทิพย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี บํารุง         ทองทิพย  
5 นายไชยา        ลุยจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรี ไชยา         ลุยจันทร  
6 นางจิระวรรณ   รุ4งฤทัยวัฒน หัวหน8าสํานักปลัดเทศบาล จิระวรรณ   รุ4งฤทัยวัฒน  
7 นางสุธาสินีว     บุญสวยขวัญ ผู8อํานวยการกองการศึกษา สุธาสินีว     บุญสวยขวัญ  
8 นางสาววิไลลักษณ  ปุ?ยมนต ผู8อํานวยการกองคลัง วิไลลักษณ   ปุ?ยมนต  
9 นายวีรวัฒน      สุภาวีระวัฒน หัวหน8าฝAายแบบแผน 

และโยธา 
วีรวัฒน      สภุาวีระวัฒน  

             ตรวจถูกต8อง                                     ตรวจถูกต8อง                            

       (นายวชัระ  ภู4ประเสริฐ)                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                 
         ประธานกรรมการ                                กรรมการ     

 ตรวจถูกต8อง 
 
        (นางเกษร คงชาญกิจ) 
 กรรมการ/เลขานุการ 
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ผู/เข/าร�วมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

10 นายสยาม       ชิ้นพงศ เจ8าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สยาม   ชิ้นพงศ  
11 นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ อัญชลี   อิสสภาพ  
12 นายธรณิศร   ลักษณาวิบูลยกุล นิติกรปฏิบัติการ ธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล  
13 นางอัญชลี    สมาทิน ผู8ช4วยเจ8าพนักงานธุรการ อัญชลี    สมาทิน  
14 นางมัตติกา   กรดแก8ว ลูกจ8างโครงการ มัตติกา   กรดแก8ว  
15 นางสาววันณา  มูสิกะ ลูกจ8างโครงการ วันณา    มูสิกะ  

ก�อนระเบียบวาระการประชุม 
  

เริ่มประชุมเวลา ๑0.00 น.   
นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      สืบเนื่องจากเลขานุการสภาท8องถ่ิน ได8มีคําสั่งให8เดินทางไปราชการ เพ่ือเข8า
ประชุมโครงการฝKกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท8องถ่ินระดับสูง รุ4นท่ี 35  
ในระหว4างวันท่ี 22 เมษายน – 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท8องถ่ิน 
จังหวัดปทุมธานี  และสภาเทศบาลตําบลร4อนพิบูลย ต8องเลือกสมาชิกสภาท8องถ่ินคนหนึ่ง
เพ่ือทําหน8าท่ีเปNนเลขานุการท8องถ่ิน ซ่ึงเปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว4าด8วยข8อบังคับการประชุมสภาท8องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก8ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2554  ข8อ 10 
       “ในการประชุมสภาท8องถ่ินครั้งใด ถ8าไม4มีเลขานุการสภาท8องถ่ินหรือมีแต4ไม4
อยู4หรืออยู4 แต4ไม4สามารถปฏิบัติหน8าท่ีได8หรือไม4ยอมปฏิบัติหน8าท่ี ให8สภาท8องถ่ิน
เลือกสมาชิกสภาท8องถ่ิน หรือข8าราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองส4วนท8องถ่ิน
นั้นคนหนึ่งเปNนผู8ปฏิบัติหน8าท่ีเลขานุการสภาท8องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
โดยให8นําความในข8อ ๑๓ และข8อ ๒๖ วรรคสอง มาใช8บังคับโดยอนุโลม เว8นแต4การ
ลงคะแนนเลือกให8กระทําด8วยวิธีการยกมือ” 
ขอเชิญสมาชิกสภาได8เสนอชื่อเลขานุการสภา ขอเชิญครับ 
ขอเชิญคุณเอกชัย  ศรีพักษ ครับ 

 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         กราบเรียนท4านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขอเสนอ นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ 
ทําหน8าท่ีเปNนเลขานุการสภา ครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอผู8รับรองด8วยครับ (มีผู8รับรองถูกต8อง) ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาจะเสนอท4านอ่ืน
อีกไหมครับ ถ8าหากว4าไม4มีสมาชิกสภาเสนอท4านอ่ืนอีก ก็ถือว4าสภาฯ แห4งนี้ได8เลือกให8
คุณอัญชลี  อิสสภาพ เปNนเลขานุการสภา ครับ 

 

   
   

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ          

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ
เลขานุการสภาเทศบาล 
(ช่ัวคราว) 
 

       เรียนท4านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติ คณะผู8บริหาร และ
ผู8เข8าร4วมประชุมทุกท4าน วันนี้เปNนการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปW  
พ.ศ. 2561 ซ่ึงตรงกับวันจันทร ท่ี 30  เมษายน  2561  เวลา 10.00 น.  
ณ ห8องประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภามาครบองคประชุมแล8ว  ขออนุญาต
เรียนเชิญท4านประธานได8จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ และขอ
อนุญาตอ4านประกาศฯ 

                                   ประกาศอําเภอร�อนพิบูลย� 
                        เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
                         สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป# พ.ศ. 2561 

           ด 8วย ประธานสภาเทศบาลตําบลร 4อนพิบ ูลย  ได 8ทํา คําร 8องยื ่นต 4อ
นายอําเภอร4อนพิบูลย  ขอเป Xดประช ุมสภาสมัยว ิสามัญ สมัยที ่ 1 ประจําปW  
พ.ศ. 2561 มีกําหนดไม4เกิน 15 วัน ตั้งแต4วันที่ 16 เมษายน 2561 เพื่อขอ
ความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงคําชี ้แจงงบประมาณรายจ4ายประจําปWงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 และเรื่องอ่ืน ๆ  

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห4งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
ประกอบกับคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3528/2559 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
เรื่ อง การมอบอํานาจปฏิ บั ติราชการแทนผู8 ว4 าราชการจั งหวัดนครศร ีธรรมราช  
นายอําเภอร4อนพิบูลย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลร4อนพิบูลย สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําปW พ.ศ. 2561 มีกําหนดไม4เกิน 15 วัน ต้ังแต4วันท่ี 16 เมษายน 2561 
เปNนต8นไป 

            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  11   เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 
                                           ถิรนาท  เอสะนาชาตัง 
                                     (นายถิรนาท  เอสะนาชาตัง) 

ขอเชิญท4านประธานสภา ได8ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต4อไป ขอเรียนเชิญคะ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

             ท4านสมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติทุกท4าน ท4านนายกฯ ท4านรองนายกฯ ท้ัง 2 ท4าน 
ท4านท่ีปรึกษานายกฯ รวมถึงข8าราชการ ลูกจ8าง และผู8ท่ีรับฟ[งเสียงตามสายทุกท4าน  
วันนี้เปNนการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําปW พ.ศ. 2561 ซ่ึงตรงกับวันจันทรท่ี   
30  เมษายน  2561 เวลา 10.00 น. ณ ห8องประชุมสภาเทศบาล วันนี้มีระเบียบวาระ
อยู4ท้ังหมด  8  วาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ  
นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

สําหรับเรื่องท่ีจะแจ8งให8ทราบ วันนี้ไม4มีนะครับ 
  

 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ          

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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ท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป#  

พ.ศ. 2560  ประชุมวันท่ี  26  กุมภาพันธ�  2561   
 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ดําเนินการครับ  

นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ
เลขานุการสภาเทศบาล 
(ช่ัวคราว) 
       

         เรียนท4านประธานสภาท่ีเคารพ  ท4านสมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติ คณะผู8บริหาร   
และผู8เข8าร4วมประชุมทุกท4าน  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก   ประจําปW  2561  ประชุมวันท่ี  26  กุมภาพันธ 2561  
ซ่ึงรายงานการประชุมมีอยู4ด8วยกัน  34  หน8า ประกอบด8วย 12 วาระ หน/าท่ี 1 
เปNนรายชื่อผู8มาประชุม จํานวน 11 ท4าน ผู 8ไม4มาประชุม จํานวน  2 ท4าน และ
ผู8เข8าร4วมประชุม  จํานวน  8  ท4าน หน/าท่ี 2 เปNนรายชื่อผู8เข8าร4วมประชุมเพ่ิมเติมจาก  

 

 หน8าท่ี  1 จํานวน  11 ท4าน และเปNนเนื้อหาก4อนท่ีจะเข8าสู4ระเบียบวาระการประชุม 
จนถึงหน/าท่ี  3 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ8งให8ท่ีประชุมทราบมีอยู4 2 เรื่อง 
เรื่องท่ี 1 แจ8งประชาสัมพันธโครงการจัดงานประเพณีแห4ผ8าข้ึนธาตุ ในวันพฤหัสบดีท่ี  
1 มีนาคม 2561 ณ วัดเขาน8อย อําเภอร4อนพิบูลย , เรื่องท่ี 2  เรื่องขอต8อนรับ
พนักงานเทศบาลซ่ึงบรรจุใหม4 จํานวน 6 ท4าน ได8แก4 นายสมพร  ภู4ปาน , นายณัฐวรรธน  
อภิ วร ศัก ด์ิ  ,  นางสาวธั นวรั ตน  เขมะดุษฎี  ,  นางสาวภาวิ ณี   อั มพันธ  ,  
นางสาวพิชญสินี คําแป?น , นายธรรมนคร เชื้อจีน จนถึง หน/าท่ี 4 ระเบียบวาระท่ี 2  
เรื่ อง  รั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล  สมั ยวิ สามั ญ  สมั ยท่ี   2   
ครั้งท่ี 1 ประจําปW 2560  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  27  กันยายน 2560 จนถึง หน/าท่ี  9  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3   ประจําป# 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  24  ตุลาคม  2560   จนถึง หน/าท่ี 5  และ
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ4ายเปNนรายการใหม4ใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องสแกนเนอร จนถึง หน/าท่ี 7 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  
งดออกเสียง  1  เสียงและระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ไปต้ังจ4ายเปNนรายการใหม4 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ  
พ.ศ. 2561ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จนถึง  หน/าท่ี   9 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  9  ท�าน  งดออกเสียง  1  เสียง  หน/าท่ี 10   
 

 

   
   

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ          

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ4ายเปNนรายการใหม4 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภท ค4าก4อสร8าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก4อสร8างท4อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด  
2 ช4องทาง ถนนสายคลองเลียบรางรถไฟ หมู4ท่ี 7 ตําบลร4อนพิบูลย อําเภอร4อนพิบูลย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึง หน/าท่ี 13  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  
งดออกเสียง  1  เสียง และระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ต้ังจ4ายเปNนรายการใหม4 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ และประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน 4 รายการ จนถึง หน/าท่ี 16 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  งดออกเสียง  
1  เสียง และระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง การต4อสัญญาเช4าอาคารจําหน4ายสินค8า 
หน8าศาลาประชาคมอําเภอร4อนพิบูลย โดยไม4ต8องประมูล จนถึง หน/าท่ี 18  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  งดออกเสียง  1  เสียง และระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  
ญัตติขออนุมัติแก8ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร4 จนถึง หน/าท่ี 20 มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  9  ท�าน  งดออกเสียง  1  เสียง และระเบียบวาระท่ี 9   เรื่อง  ญัตติขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลร4อนพิบูลยในการจ4ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราช ดําริ ด8 านสาธารณสุข จนถึง  หน/ า ท่ี  21  มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ  
9  ท�าน  งดออกเสียง  1  เสียง   หน/าท่ี 22  ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติแก8ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จนถึง หน/าท่ี 23 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  ท�าน  งดออกเสียง  1  เสียง และ
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา ข/อ 11.1 การกําหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจําปW พ.ศ. 2561 จํานวน  3 สมัย มีกําหนดไม4เกิน 30 วัน ดังนี้  
สมัยท่ี 2 เริ่มต้ังแต4วันท่ี 1 – 30 พฤษภาคม 2561 , สมัยท่ี 3 เริ่มต้ังแต4วันท่ี  
1 – 30 สิงหาคม 2561 , และสมัยท่ี 4 เริ่มต้ังแต4วันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2561  
จนถึง หน/าท่ี 27  มติท่ีประชุม มีมติเปFนเอกฉันท�  และข/อ  11.2  การกําหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปW พ.ศ. 2562 เริ่มต้ังแต4วันท่ี 1 กุมภาพันธ – 2 
มีนาคม 2562 มีกําหนด 30 วัน จนถึง หน/าท่ี 28  มติท่ีประชุม มีมติเปFนเอกฉันท�
และระเบียบวาระท่ี 12  เรื่อง อ่ืน ๆ   จนถึง หน/าท่ี 34 ปXดประชุมเวลา  11.11 น. 
ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 เพียงแค4นี้ ขอบคุณคะ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใด จะขอแก8ไขในส4วนท่ีไม4ถูกต8องบ8าง ครับ 
       ขอเชิญท4านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ 

 

   
   

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ          

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

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

 



6 

 

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

         เรียนท4านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขอแก8ไขในส4วนท่ีอภิปรายไว8ในหน8าท่ี 2 บรรทัดท่ี 2 
เปNนชื่อของหน4วยงานนะครับ ของเก4าเปNนกรมการทางรถไฟ ขอแก8ไขเปNนการ
รถไฟแห4งประเทศไทย ครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณท4านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ  ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใด จะขอแก8ไขใน
ส4วนท่ีไม4ถูกต8องเพ่ิมเติมอีกบ8าง ครับ  
       หากไม4ม ีสมาช ิกสภาท4านใดขอแก8ไขเพิ ่มเต ิมอีก  ผมถือว 4าสภาแห4งนี้  
ร ับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 26  
กุมภาพันธ  2561  ครับ      

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี   
26  กุมภาพันธ�  2561        

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปFนรายการใหม� ในเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ�าย  ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2561                                    

 

   นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
   ประธานสภาเทศบาล 

      ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ  

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 
 

      เรียนท4านประธานสภาในวันนี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณไปต้ังจ4ายเปNนรายการใหม4 ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ4าย  
ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด8วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

 

 หลักการ 
            ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด4วนท่ีสุด ท่ี นศ 0023.3/ว 4264 
ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 แจ8งว4ากระทรวงมหาดไทย ได8จัดทําโครงการ “สายธารพระบารมี 
ครองราชย 70 ปW พระราชินี 7 รอบ” เนื่องในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ8าอยู4หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปW 9 มิถุนายน 2559 และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ8าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และกระทรวงมหาดไทย 
อนุม ัต ิให 8กรมส4ง เสริมการปกครองท8องถิ ่นด8วยความร 4วมมือกับเครือข4าย
องคการสวัสดิการชุมชนและองคกรปกครองส4วนท8องถิ่นเปNนแกนหลัก เข8าร4วม
ก4อสร8าง ซ4อมแซมปรับปรุงที่อยู4อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให8แก4ผู8ด8อยโอกาส  
ผู8ยากไร8 ผู8พิการหรือยากจน เพ่ือเปNนการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฯ ดังกล4าว 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให8องคกรปกครองส4วนท8องถิ่น พิจารณาเข8าร4วม
ดําเนินงานตาม “โครงการบ8านท8องถ่ินประชารัฐร4วมใจ เทิดไท8องคราชัน ราชิน ี”
รายละเอียดการดําเนินงานปรากฎตามหนังสือท่ีแนบนี้ 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

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

   นายกเทศมนตรี จึงได8สั ่งการให8สํานักปลัดเทศบาล  บรรจุโครงการ
“โครงการบ8านท8องถ่ินประชารัฐร4วมใจ เทิดไท8องคราชัน ราชินี” ไว8ในแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปW (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 150,000.-  บาท (หนึ่งแสนห8าหม่ืนบาทถ8วน)  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู4หัวและสมเด็จพระนางเจ8าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู8ด8อยโอกาส ผู8ยากไร8 
ผู8 พิการและผู8ยากจน ให8มีท่ีอยู4อาศัยท่ีม่ันคง และขณะนี้แผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปW  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ได8ผ4านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลร4อนพิบูลย 
ประชาคมท8องถ่ิน และได8รับอนุมัติจากผู8บริหารท8องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว4าด8วย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส4วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก8ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข8อ 22 แล8ว แผนงานส ังคมสงเคราะห  
จึงจําเปNนต8องดําเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ4ายเปNนรายการใหม4  
โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งจ�ายเปFนรายการใหม�) 
แผนงานสังคมสงเคราะห�   
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห�  
งบลงทุน 
หมวด   ค4าท่ีดินและสิ่งก4อสร8าง 
ประเภท   อาคารต4าง ๆ                                                                                           
           รายการ  โครงการบ8านท8องถ่ินประชารฐัร4วมใจ เทิดไท8องคราชัน ราชินี           
                                                                   จํานวน  150,000.- บาท 
                                                            รวมโอนเพ่ิม   จํานวน   150,000.-  บาท 

          -  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู4หัวและสมเด็จพระนางเจ8าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู8ด8อยโอกาส ผู8ยากไร8 
ผู8พิการและผู8ยากจน ให8มีท่ีอยู4อาศัยท่ีม่ันคง  

   
   
              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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 โอนลด  
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง  
งบกลาง 
หมวด   งบกลาง  
1.1.4 ประเภท   เบ้ียยังชีพผู8สงูอายุ                       จํานวน   150,000.-  บาท                                                                   
                                            รวมโอนลด  จํานวน 150,000.-  บาท 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส4วนท8องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก8ไขเพ่ิมเติมถึงป[จจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก8ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข8อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ4ายในหมวดค4าครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งก4อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ4ายเปNน
รายการใหม4 ให8เปNนอํานาจของสภาท8องถ่ิน 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต4อไป 
ด8านหลังจะมีเอกสารประกอบการพิจารณาอีก จํานวน 8 หน8า 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณท4านนายกฯ  ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใดจะซักถามหรืออภิปรายบ8าง ครับ 
ถ8าหากไม4มีสมาชิกสภาท4านใดขออภิปราย ผมขอถามสภาแห4งนี้ว4า 
ท4านสมาชิกสภาท4านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ 
      โปรดยกมือข้ึน ยกมือ  8  ท4าน 
ท4านสมาชิกสภาท4านใดไม4เห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ 
      โปรดยกมือข้ึน ยกมือ    -   ท4าน 
งดออกเสียง  1  เสียง 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  8  ท�าน  
ไม�เห็นชอบ  -  ท�าน 
งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปFนรายการใหม� ประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ  

นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

         เรียนท4านประธานสภา วนันี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ4ายเปNนรายการใหม4 ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภท 
ครุภัณฑสํานักงาน ด8วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

   
              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

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

           ด8วยแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน ได8บรรจุครุภัณฑไว8ในแผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปW (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  เก8าอ้ีสํานักงานล8อเลื่อน มีพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว 
งบประมาณ  3,500.-  บาท เพ่ือใช8ในการปฏิบัติงานของหัวหน8าฝAายปกครอง   

เหตุผล 

  ขณะนี้แผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปW (พ.ศ. 2561 – 2564)  ได8ผ4านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลร4อนพิบูลย ประชาคมท8องถ่ิน และได8รับอนุมัติจาก
ผู8บริหารท8องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด8วย การจัดทําแผนพัฒนาของ 
องคกรปกครองส4วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  
ข8อ 22 แล8ว แผนงานการรักษาความสงบภายใน จึงจําเปNนต8องดําเนินการขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ4ายเปNนรายการใหม4  โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งจ�ายเปFนรายการใหม�) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบลงทุน 
หมวด   ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 
            รายการ  เก8าอ้ีสํานักงานล8อเลื่อน มีพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว                                    
                                                                                              จํานวน   3,500.-   บาท                                                                     
              - เพ่ือจ4ายเปNนค4าจัดซ้ือเก8าอ้ีสํานักงานล8อเลื่อน มีพนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว 
เพ่ือใช8ในการปฏิบัติงานของหัวหน8าฝAายปกครอง      

                                                                    รวมโอนเพ่ิม   จํานวน  3,500.-  บาท         

 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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โอนลด  
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง  
งบกลาง 
หมวด   งบกลาง  
1.1.4 ประเภท   เบ้ียยังชีพผู8สงูอายุ                                จํานวน   3,500.-  บาท 
                                                  รวมโอนลด  จํานวน  3,500.-  บาท 
เปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส4วนท8องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก8ไขเพ่ิมเติมถึงป[จจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก8ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข8อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ4ายในหมวดค4าครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งก4อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ4ายเปNน
รายการใหม4 ให8เปNนอํานาจของสภาท8องถ่ิน 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต4อไป 
ด8านหลังจะมีเอกสารประกอบการพิจารณาอีก จํานวน  5  หน8า 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณท4านรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ8าง ครับ ถ8าหากไม4มีสมาชิกสภาท4านใดขออภิปราย ผมขอถามสภาแห4งนี้ว4า 
ท4านสมาชิกสภาท4านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ 
      โปรดยกมือข้ึน ยกมือ  8  ท4าน 
ท4านสมาชิกสภาท4านใดไม4เห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ 
      โปรดยกมือข้ึน ยกมือ  -  ท4าน 
งดออกเสียง  1  เสียง 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  8  ท�าน  
ไม�เห็นชอบ  -  ท�าน 
งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก/ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. 2560        

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ  

พงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

        เรียนท4านประธานสภา วันนี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติแก8ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ด8วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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 หลักการ 
             ตามที ่สภาเทศบาลตําบลร4อนพิบูลย  ได8ม ีมติเห ็นชอบอนุมัต ิแก8ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ4าย พร8อมอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ4ายเงิน
งบประมาณรายจ4าย กรณียังมิได8ก4อหนี ้ผูกพัน ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โครงการติดต้ังซุ8มเฉลิมพระเกียรติถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เปNน ติดต้ังซุ8มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ8าอยู4หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร บนสะพานลอยหน8าโรงเรียนมัธยมวีรศิลปXน ขนาดความยาว 
24.00 เมตร (สองด8าน) พร8อมติดต้ัง จํานวน 1 จุด  งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
เม่ือคราวสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27  กันยายน  2560 
และสํานักปลัดเทศบาล ได8ทําคําสั่งเทศบาลตําบลร4อนพิบูลย ท่ี 234/2561  
แต4งต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและร4างขอบเขตงาน โครงการติดต้ังซุ8ม 
เฉลิมพระเกียรติฯ  ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2561  และนายกเทศมนตรีได8ลงนามในคําสั่ง
แล8วนั้น (รายละเอียดตามคําสั่งฯ ท่ีแนบ) 

เหตุผล 
             ขณะนี้คณะกรรมการฯ ตามคําสั่งฯ ดังกล4าว ได8แจ8งว4าไม4สามารถ
ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะร4างขอบเขตงานได8 เนื่องจากได8มีการกําหนด
คุณลักษณะและร4างขอบเขตงานไว8เสร็จเรียบร8อยแล8ว และมีข8อเสนอว4าควรขอความ
เห็นชอบต4อสภาเทศบาลตําบลร4อนพิบูลยขอแก8ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของซุ8ม
เฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวมของซุ8มฯ อย4างกว8าง ๆ  เพ่ือคณะกรรมการจะได8ดําเนินการ
ได8ตามระเบียบฯ และไม4ขัดกับข8อระเบียบ/กฎหมาย (รายละเอียดตามบันทึกข8อความท่ีแนบ) 
            เพ่ือให8การดําเนินงานโครงการฯ ดังกล4าว เปNนไปตามระเบียบ/ข8อกฎหมาย  
สํานักปลัดเทศบาล จึงจําเปNนต8องขอแก8ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ4าย 
ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหม4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ข/อความเดิม 
1. งานโครงสร/างเหล็ก ประกอบด/วย 
   -  เหล็กกล4อง 75*37.5    จํานวน   25   เส8น     เปNนเงิน   23,750.-   บาท 
   -  เหล็กกล4อง 50*50       จํานวน   10   เส8น     เปNนเงิน     6,000.-   บาท 
   -  เหล็กกล4อง 100*50     จํานวน   15   เส8น     เปNนเงิน   16,500.-   บาท 
   -  พุกเหล็ก 3 หุน             จํานวน  100  ตัว     เปNนเงิน     1,000.-    บาท       
   -  เหล็กเสริมประติมากรรม  จํานวน   28  เส8น     เปNนเงิน     5,320.-   บาท 
   -  ค4าแรงงานเหล็กเหมา      จํานวน   1    งาน     เปNนเงิน    25,000.-  บาท 

 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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 2. งานสถาปOตยกรรม  ประกอบด/วย 
  - กรอบลายหงสคู4                      จํานวน  2  กรอบ เปNนเงิน  84,000.-  บาท 
  - ป?ายทรงพระเจริญ                   จํานวน  2  ป?าย   เปNนเงิน  60,000.-  บาท 
 -  ครุฑ  ขนาดกว8าง 0.70 เมตร      จํานวน  2  ตัว    เปNนเงิน  10,000.-  บาท 
 - พานพุ4มเงิน พุ4มทอง สูง 2.2 เมตร  จํานวน 4 ชุด     เปNนเงิน  52,000.-  บาท 
 - กรอบรูปทรงหยดน้ํา สูง 2.40 เมตร จํานวน 4 กรอบ  เปNนเงิน   92,000.-  บาท 
 - ตราสัญลักษณวชร. ขนาด สูง 1.00 เมตร  จํานวน  4 ตรา   เปNนเงิน   32,000.-  บาท 
- เทวดาถือธงสะบัดชัย สูง 2.80       จํานวน  4 องค  เปNนเงิน  68,000.-   บาท  
- พญานาค 3 เศียร สูง 1.80 เมตร         จํานวน  12  ชิ้น   เปNนเงิน  132,000.-  บาท 
- เทพธิดา สูง 1.80 เมตร               จํานวน  8  องค เปNนเงิน 104,000.-  บาท 
- ลายข8างกรอบยาว ยาว 2.5 เมตร    จํานวน  4  ชุด  เปNนเงิน   68,000.-  บาท 
- ลายไทย ยาว 2 เมตร                  จํานวน  12 ชุด เปNนเงิน   96,000.-  บาท 
- เมฆ เหมา                                จํานวน  1 งาน  เปNนเงิน   35,000.-  บาท 
- ป?ายชื่อหน4วยงาน ยาว 6 เมตร       จํานวน  2  ป?าย เปNนเงิน   56,000.-  บาท
3. งานไฟฟQา  ประกอบด/วย 
  - ไฟสปอรทไลท LED 50 วัตต      จํานวน  4. ดวง  เปNนเงิน    9,960.-   บาท 
  - ไฟสปอรทไลท LED 30 วัตต      จํานวน  4  ดวง เปNนเงิน     7,400.-   บาท 
  -  งานไฟฟ?า สาย ตู8ควบคุม (เหมา) พร8อมสายไฟ VCT   
                                            จํานวน  1  ชุด   เปNนเงิน   10,000.-   บาท 

รวมเปFนเงิน 993,930.- บาท 
ข/อความใหม�   
             โครงการติดต้ังซุ8มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ8าอยู4หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร บนสะพานลอยหน8าโรงเรียนมัธยมวีรศิลปXน พร8อมติดต้ัง  
จํานวน 1 จุด  ขนาดความยาว 24.00 เมตร   สูงไม4น8อยกว4า 1 เมตร จํานวน 2 ป?าย  
งบประมาณ 1,000,000.- บาท      
              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส4วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก8ไขเพ่ิมเติมถึงป[จจุบัน หมวด 4 ข8อ 29 การแก8ไขเปลี่ยนแปลง 
คําชี้แจงงบประมาณรายจ4ายในหมวดค4าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก4อสร8าง ท่ีทําให8ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก4อสร8าง ให8เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท8องถ่ิน 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร4อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต4อไป 

 

 ด8านหลังจะมีเอกสารประกอบการพิจารณาอีก จํานวน 9 หน8า  
              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

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

         ขอบคุณท4านรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ8าง ครับ ขอเชิญคุณชัยวัฒน  พิบูลย ครับ 

 

นายชัยวัฒน�  พิบูลย� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนท4านประธานสภาท่ีเคารพ  เม่ือก4อนเคยมีสมาชิกสภาเคยถามคณะผู8บริหารว4า 
ขออนุญาตกรมทางหลวงแล8วหรือยัง ผมอยากจะทราบข8อมูลครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณ คุณชัยวัฒน  พิบลูย ครับ ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ8าง ครับ ขอเชิญคุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

 

นายสุทธิรักษ�  ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนท4านประธานสภา  คณะผู8บริหาร สมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติ กระผมสุทธิรักษ 
ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ก็ต4อเนื่องจากท4านชัยวัฒน พิบูลย ครั้งท่ีผ4านมาเราก็ได8
สอบถามมาแล8วเก่ียวกับการขออนุญาตกรมทางหลวงว4าการติดต้ังซุ8มเฉลิมพระเกียรติได8 
ขออนุญาตเปNนลายลักษณอักษรแล8วหรือยัง แล8วกรมทางหลวงได8ตอบอนุญาตให8ก4อสร8าง 
หรือเปล4า  ครั้งท่ีผ4านมาได8สอบถามกัน แต4ว4าได8คําตอบจากท4านรองนายกฯ จักรพันธุว4า
อนุญาตแล8วเปNนเพียงคําพูด ท่ีจริงผมคิดว4าต8องแนบมาเปNนตัวหนังสือด8วย การอนุญาต ข้ันตอน
การขออนุญาต และการอนุมัติให8ก4อสร8าง ผมไม4อยากให8สภาแห4งนี้รับผิดชอบกับเรื่องท่ีเกิดข้ึน 
เคยมีกรณีศึกษาท่ีผมเคยทราบข4าวว4าท่ีจังหวัดกรุงเทพฯ มีเทศบาลอยู4แห4งหนึ่งผมจําชื่อไม4ได8 
ไม4ได8ขออนุญาตทําให8ต8องรื้อและมีความผิด ผมขอฝากท4านผู8บริหารท่ีเคารพ  ท่ีรับผิดชอบ 
ช4วยชี้แจงเพ่ือนสมาชิกได8รับทราบด8วยครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณ คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ8าง ครับ ขอเชิญท4านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับ 

 

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

           เรียนท4านประธานสภา สมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติ ญัตตินี้ผมขออภัยเพ่ือนสมาชิกทุกท4าน 
ผมขออธิบายเพ่ือนสมาชิกว4าในส4วนท่ีขอแก8ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ4ายในตัวนี้ มันเปNนเรื่อง
ของคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ และร4างขอบเขตงาน TOR ในการกําหนดคุณลักษณะต8อง
กําหนดให8ผ4านตรงจุดนี้ไปก4อนถึงจะได8มีแบบและขออนุญาตกับแขวงการทาง เราต8องแนบแบบ
ให8เขา เพราะเขาอนุญาตเขาจะดูแต4แบบโครงสร8างว4าม่ันคงแข็งแรงจุดยึดเท4านั้น การขออนุญาต
ได8ขออนุญาตเปNนปากเปล4าไปแล8ว แต4เขาได8ประสานมาว4าให8มีแบบแนบไปในการขออนุญาต  
ซ่ึงจะเปNนเอกสารครั้งหลัง แต4ครั้งนี้เปNนการแก8ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ4ายใน
ส4วนของคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและร4างขอบเขตงาน รู8สึกว4าคณะกรรมการท้ังหมด  
3 ท4าน การแก8ไขครั้งนี้คือแก8ไข TOR แบบกว8าง ๆ  ไม4ต8องไปกําหนดคุณลักษณะ  พอเสร็จจาก
ข้ันตอนท่ีท4านอนุมัติในวันนี้จะไปถึงข้ันตอนของแบบ พอได8แบบก็จะขออนุญาต ผมยืนยัน 
ตรงนี้ว4าคณะผู8บริหารจะไม4ดําเนินการก4อนอย4างแน4นอนถ8าไม4ได8รับคําอนุญาตจากเจ8าของพ้ืนท่ี
ซ่ึงเปNนแขวงการทาง ขอบคุณ ครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณท4านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับ  ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ8าง ครับ ขอเชิญคุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

 

   
   
              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุทธิรักษ�  ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         เรียนท4านประธานสภา  คณะผู8บริหาร สมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติ กระผมสุทธิรักษ 
ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอยกตัวอย4างนะครับว4า ถ8าแขวงการทางไม4อนุญาต
จะทําอย4างไร ญัตติผ4านสภาไปแล8วเราจะทําอย4างไรต4อไป ขอบคุณครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณ คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ  ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ8าง ครับ ขอเชิญท4านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับ   

 

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

           เรียนท4านประธานสภา สมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติ ท4านดูญัตติให8ดี ๆ  นะครับ ท4านผ4าน
งบประมาณไปแล8วญัตติในวันนี้ขออนุมัติแก8ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ4าย คือ ขอ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของ TOR ให8เปNนรูปแบบกว8างยิ่งข้ึน ผมขอยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง ถ8าไม4มี
ใบอนุญาต เราก็จะไม4ดําเนินการก4อสร8างแน4นอน ขอบคุณครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณท4านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ  ครับ  ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ8าง ครับ ขอเชิญคุณชัยวัฒน  พิบูลย ครับ   

 

นายชัยวัฒน�  พิบูลย� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         เรียนท4านประธานสภา  คณะผู8บริหาร สมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติ  ผมต8องขอขอบคุณ
คณะผู8บริหาร ท่ีได8ชี้แจงเพราะผมถือว4าสมาชิกทุกคนอยากทราบเรื่องเหตุและผล ถ8ามีเหตุผล 
เรารับฟ[งได8 ขอบคุณครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณ คุณชัยวัฒน  พิบูลย ครับ  ผมมีประเด็นนิดเดียวครับ ท่ีอยากจะสอบถามทาง
คณะกรรมการท่ีขอเปลี่ยนแปลงร4างคําชี้แจงงบประมาณฯ ผมไม4เข8าใจในระบบราชการเท4าไหร4 
เรื่องกําหนดคุณลักษณะท่ีละเอียดกับไม4ละเอียดจะเอายังไง บางครั้งจะสั่งซ้ือตู8ต8องมีขนาดกว8าง 
ยาว สูง เท4าไหร4  แต4พอกําหนดมาละเอียดแบบนี้คุณบอกว4าคุณทํางานไม4ได8 ผมอยากได8 
คําชี้แจงจากคณะกรรมการตรงนี้ว4าทางราชการต8องการละเอียดหรือไม4ละเอียด ผมคิดว4า 
การกําหนดท่ีละเอียดมาก ๆ  ยิ่งเปNนการควบคุมงานท่ีดีกว4า มีใครพอให8ความรู8หรืออธิบาย 
ได8บ8างครับ  
          ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ8าง ครับ  
          ขอเชิญคุณวีรวัฒน  สุภาวีระวัฒน ครับ 

 

นายวีรวัฒน�  สุภาวีระวัฒน� 
หัวหน/าฝTายแบบแผนและโยธา 

          เรียนท4านประธานสภา   คือ กรณีแบบนี้มันยังไม4มีแบบมาเลยครับ ต8องให8
วิศวกรรับรองครับ  คํานวณกว8าง ๆ  ไปก4อนว4าใช8เหล็กขนาดเท4านี้ก่ีอัน และให8คณะกรรมการ
หาบริษัทมาประกวดแข4งขันกัน ครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณ คุณวีรวัฒน  สุภาวีระวัฒน ครับ  คือ ผมมองว4ากว4าจะถอดแบบออกมาได8ขนาด
นี้คงมีแบบแล8ว 

 

นายวีรวัฒน�  สุภาวีระวัฒน� 
หัวหน/าฝTายแบบแผนและโยธา 

          เรียนท4านประธานสภา   ไม4ใช4แบบท่ีบริษัทยื่นมา และก็ไม4มีแบบมาด8วยครับ    

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ผมเข8าใจว4ากองช4างเปNนคนออกแบบ แล8วกองช4างไปทําคําร4างอย4างไรผมนึกไม4ออก   

นายวีรวัฒน�  สุภาวีระวัฒน� 
หัวหน/าฝTายแบบแผนและโยธา 

          เรียนท4านประธานสภา  โครงสร8างแบบกว8าง  ๆเปNนเหล็กแต4เราไม4บอกขนาดครับ 
บริษัทท่ียื่นแบบมาให8เราต8องมีวิศวกรรับรองคํานวณเรียบร8อย แล8วคณะกรรมการ
มาเลือกอีกทีครับ 

 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

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

         ต8องให8บริษัทออกแบบมาอีกทีแล8วนํามาประมูล อย4างนั้นใช4ไหมครับ ไม4ทราบว4ามี
สมาชิกสภาท4านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ8าง ครับ  
          ขอเชิญคุณจิระวรรณ รุ4งฤทัยวัฒน ครับ 

 

นางจิระวรรณ  รุ�งฤทัยวัฒน� 
หัวหน/าสํานักปลัดเทศบาล 

          เรียนท4านประธานสภาท่ีเคารพ  เหมือนอย4างโครงการนี้คือ ต8องออกแบบกว8าง ๆ   
ไว8ก4อน แล8วค4อยไปหาบริษัทมาคะ มาประกอบหาคุณลักษณะท่ีเราต8องการ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณ คุณจิระวรรณ  รุ4งฤทัยวัฒน ครับ คือ แต4ละบริษัทท่ีเสนอมาต8องประกวด
แข4งขันความต8องการของเรา 

 

นางจิระวรรณ  รุ�งฤทัยวัฒน� 
หัวหน/าสํานักปลัดเทศบาล 

         เรียนท4านประธานสภาท่ีเคารพ    กรรมการชุดนี้จะไปหาบริษัทมา 3 บริษัทข้ึนไปคะ 
 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         คือ อนุมัติมาสองรอบแล8วต้ังแต4ของรัชกาลท่ี 9 แล8วมาเปลี่ยนเปNนของรัชกาลท่ี 10 
ท่ีจริงผมคิดว4ามีแบบแล8วนะ ไม4อย4างนั้นไม4น4าจะถอดแบบออกมาได8 คิดว4าต8องทํางานกัน 
อีกก่ีเดือนถึงจะเสร็จครับ 

 

นางจิระวรรณ  รุ�งฤทัยวัฒน� 
หัวหน/าสํานักปลัดเทศบาล 

          เรียนท4านประธานสภาท่ีเคารพ    หลังจากนั้นสํานักปลัดจะทําหนังสืออนุญาตไปถึง
กรมทางเขาบอกว4าไม4มีวิศวกรรับรอง ขณะนี้แบบของเก4าไม4มีวิศวกรรับรองคะ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         คือ วิธีการต8องเลือกผู8รับเหมาให8ได8ก4อนถูกไหมครับ พอเลือกเสร็จให8เขาทําแบบ ผมไม4
เข8าใจก็เลยถามครับ 

 

นางจิระวรรณ  รุ�งฤทัยวัฒน� 
หัวหน/าสํานักปลัดเทศบาล 

          เรียนท4านประธานสภาท่ีเคารพ    ข้ันตอนตรงนี้พอคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะเสร็จเรียบร8อยแล8วหลังจากนั้นก็เปNนการสอบหาผู8รับจ8างคะ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         เรื่องกําหนดคุณลักษณะผมไม4แน4ใจว4าเจ8าหน8าท่ีของเรามีความสามารถพอไหมครับ 
 

 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

         เรียนท4านประธานสภาที่เคารพ  กระบวนการทั้งหมดที่นําเสนอวันนี้ คือ 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพราะว4าของเก4าทางเจ8าหน8าท่ีชี้แจงไปแล8วว4าเหมือนเปNนการล็อคสเปค 
วันนี้ต8องขออนุญาตทางสภาออกเปNน TOR  แบบกว8าง ๆ   บอกว4าเราจะสร8างซุ8มเฉลิมพระเกียรติ
ของรัชกาลท่ี 10 ขนาดกว8าง ยาว แบบคล4าว ๆ ทางคณะกรรมการจะออกเปNน TOR  ตรงนี้
ประกาศหาผู8รับจ8างต4าง ๆ  ว4าเรามีความประสงคจะสร8างซุ8มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 10 ให8แต4
ละบริษัทเสนอมา 3 บริษัทข้ึนไปให8เขาเสนอมาว4ามีรูปแบบรูปลักษณท่ีสวยงาม มีความคงทน
หรือมีความม่ันคงอย4างไรนะครับ เสนอมาทางคณะกรรมการท้ังรูปแบบและราคา คณะกรรมการ
เปNนผู8พิจารณาจาก 3 บริษัท เอาราคาเปNนเกณฑ หลังจากนั้นพิจารณาจากรูปลักษณ หลังจาก
นั้นเม่ือได8แล8วก็นํามาเปNนแบบ แล8วถึงจะออกประกาศ คือ ได8บริษัทมาเสนอแต4ละแบบมา และ
หลังจากนั้นคณะกรรมการเปNนคนเลือกพอได8แบบแล8วขออนุญาตกรมทางหลวง ครับ 

 

   
   

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

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

         ขอบคุณท4านนายกฯ ครับ ท่ีอธิบายข้ันตอนในการทํางาน ผมคงต8องฝากเรื่องเวลาครับ 
คือ ไม4ต8องมาทําเปNนค8างจ4ายอีกรอบ ประเด็นท่ีผมอยากรู8มีแค4นี้ ครับ ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภา
ท4านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ8าง ครับ ถ8าหากไม4มีสมาชิกสภาท4านใดขอ
อภิปราย ผมขอถามสภาแห4งนี้ว4าท4านสมาชิกสภาท4านใดเห็นชอบตามญัตติท่ี 
คณะผู8บริหารเสนอ 
      โปรดยกมือข้ึน ยกมือ  8  ท4าน 
ท4านสมาชิกสภาท4านใดไม4เห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ 
      โปรดยกมือข้ึน ยกมือ  -  ท4าน 
งดออกเสียง  1  เสียง 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  8  ท�าน  
ไม�เห็นชอบ  -  ท�าน 
งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก/ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

           ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ  

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

             เรียนท4านประธานสภา วันนี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก8ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ด8วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

             ตามที ่สภาเทศบาลตําบลร4อนพิบูลย ได8ม ีมติเห ็นชอบอนุมัต ิโอนเง ิน
งบประมาณไปตั้งจ4ายเปNนรายการใหม4พร8อมอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ4ายฯ  
กรณียังมิได8ก4อหนี้ผูกพัน  เม่ือคราวสมัยประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี   2  ครั้งท่ี 1  
เม่ือวันท่ี  27  กันยายน  2560  จํานวน 2 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

       1.แผนงานเคหะชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน หมวด  ค4าท่ีดินและสิ่งก4อสร8าง 
ประเภท  ค4าก4อสร8างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกคลองสะพานตง หมู4ท่ี  7 ตําบลร4อนพิบูลย 
อําเภอร4อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  93,000.-  บาท โดยทําการดังนี้ 
               - คลองเดิม ปากคลองกว8างเฉลี่ย 3.00 เมตร  ท8องคลองกว8างเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1000.00 เมตร  ทําการขุดลอกใหม4ให8ได8ปากคลองกว8างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ท8องคลองกว8างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร  ยาว 1000.00 เมตร และมี
ปริมาณดินขุดไม4น8อยกว4า 2250 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร4อนพิบูลย    

 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

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

 



17 

 

           2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย  งบลงทุน หมวด  
ค4าท่ีดินและสิ่งก4อสร8าง ประเภท  ค4าก4อสร8างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกคลอง
ตลาดใหม4 หมู4 ท่ี  7 ตําบลร4อนพิบูลย อําเภอร4อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
งบประมาณ  32,000.-  บาท โดยทําการดังนี้ 
                - คลองเดิม ปากคลองกว8างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ท8องคลองกว8างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร  ทําการขุดลอกใหม4ให8ได8ปากคลองกว8างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ท8องคลองกว8างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ยาว 165.00 เมตร 
และมีปริมาณดินขุดไม4น8อยกว4า 495 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลร4อนพิบูลย 

  เหตุผล 

 โครงการก4อสร8างฯ ท้ัง  2 โครงการ ข8างต8น กองช4างได8ตรวจสอบ
รายละเอียดข8อความในตัวโครงการปรากฏว4ามีรายละเอียดข8อความไม4ถูกต8อง  
จึงจําเปNนต8องขอแก8ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ4าย ประจําปWงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ใหม� ตามรายละเอียดดังนี้  

            1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย  งบลงทุน หมวด   
ค4าท่ีดินและสิ่งก4อสร8าง ประเภท  ค4าก4อสร8างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกคลอง
สะพานตง  หมู4ท่ี  7  ตําบลร4อนพิบูลย อําเภอร4อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
งบประมาณ 93,000.-  บาท 

แก/ไขเปล่ียนแปลงเปFน                                       

                - คลองเดิม ปากคลองกว8างเฉลี่ย 3.00 เมตร  ท8องคลองกว8างเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1000.00 เมตร  ทําการขุดลอกใหม4ให8ได8ปากคลองกว8างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ท8องคลองกว8างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ยาว 1000.00 เมตร 
หรือ มีปริมาณดินขุดไม4น8อยกว4า 2250 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลร4อนพิบูลย                    

 

 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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             2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบําบัดน้ําเสีย  งบลงทุน หมวด  ค4าท่ีดิน
และสิ่งก4อสร8าง ประเภท  ค4าก4อสร8างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการขุดลอกคลองตลาดใหม4 
หมู4ท่ี  7 ตําบลร4อนพิบูลย อําเภอร4อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  
32,000.-  บาท 

แก/ไขเปล่ียนแปลงเปFน                                       

                - คลองเดิม ปากคลองกว8างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ท8องคลองกว8างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร  ทําการขุดลอกใหม4ให8ได8ปากคลองกว8างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ท8องคลองกว8างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ยาว 165.00 เมตร 
หรือ มีปริมาณดินขุดไม4น8อยกว4า 495 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลร4อนพิบูลย 

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส4วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก8ไขเพ่ิมเติมถึงป[จจุบัน หมวด 4 ข8อ 29 การแก8ไขเปลี่ยนแปลง 
คําชี้แจงงบประมาณรายจ4ายในหมวดค4าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก4อสร8าง ท่ีทําให8ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก4อสร8าง ให8เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท8องถ่ิน 

            จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดนาํเสนอสภาเทศบาลตําบลร4อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติ  
ผมขอแก8เขในสภาเลยนะครับ ความยาว 100.00 เมตร แก8ไขเปNนความยาว 1000.00 เมตร 
ด8านหลังจะมีข8อความให8เพ่ือนสมาชิกประกอบการพิจารณาจากบัญชีแก8ไขคําชี้แจง
งบประมาณรายจ4ายประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเด็นในญัตตินี้แก8ไขคําว4า และ  
กับคําว4า หรือ ท4านเห็นไหมครับข8อความเก4าใช8คําว4า และ ซ่ึงคําว4า และ ต8องได8ท้ังสองอย4าง 
ขอเปลี่ยนคําชี้แจงงบประมาณเปNน หรือ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอบคุณท4านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับ ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภาท4านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบ8าง ครับ ถ8าหากไม4มีสมาชิกสภาท4านใดขออภิปราย ผมขอถาม
สภาแห4งนี้ว4า 
ท4านสมาชิกสภาท4านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ 
      โปรดยกมือข้ึน ยกมือ  8  ท4าน 
ท4านสมาชิกสภาท4านใดไม4เห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ 
      โปรดยกมือข้ึน ยกมือ  -  ท4าน 
งดออกเสียง  1  เสียง 
 

 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ  8  ท�าน  
ไม�เห็นชอบ  -  ท�าน 
งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง  ญัตติรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1 ประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

   นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
   ประธานสภาเทศบาล 

     ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ  

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

       เรียนท4านประธานสภาในวันนี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่องรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1 ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด8วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

 หลักการ 
              ด8วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ร4อนพิบูลย ได8เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1  
ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ต้ังแต4เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 
พร8อมความคิดเห็นซ่ึงได8จากการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามเอกสารท่ี
แนบมาพร8อมนี้) 

เหตุผล 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด8วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
ส4วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2548  แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  ได8กําหนดให8คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท8องถ่ินรายงานและเสนอความเห็นซ่ึงได8จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต4อผู8บริหารท8องถ่ิน เพ่ือให8ผู8บริหารท8องถ่ินเสนอต4อสภาท8องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท8องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให8
ประชาชนทราบในท่ีเปXดเผย ภายใน 15 วัน นับแต4วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล4าว 
และต8องปXดประกาศไว8เปNนระยะเวลาไม4น8อยกว4า 30 วัน โดยอย4างน8อยปWละ 2 ครั้ ง  
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปW เทศบาลตําบลร4อนพิบูลย  
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั ้งที ่ 1  ประจําปW
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให8สภาแห4งนี้ทราบ  

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

   

   

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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 เพ่ือนสมาชิกสภาดูในสมุดเล4มเหลืองด8านหลังนะครับ  จะเปNนรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1 ประจําปW พ.ศ. 2561 ซ่ึงประกอบด8วย 4 ส4วน หลัก ๆ  ครับ 
ส4วนท่ี 1 เปNนบทนํา ส4วนท่ี 2 เปNนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา
เทศบาล ส4วนท่ี 3 การบันทึกข8อมูลในแบบรายงาน ส4วนท่ี 4 สรุปแบบรายงานและ
ประเมินผลแผน และเสนอความเห็นติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และส4วนสุดท8าย
คือ ภาคผนวก ขอบคุณครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

           ขอบคุณท4านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ ไม4ทราบว4ามีสมาชิกสภา
ท4านใดมีข8อเสนอแนะบ8างครับ  หากไม4มีสมาชิกสภาท4านใดมีข8อเสนอแนะ ก็ขอขอบคุณ
ท4านรองนายกฯ ท่ีได8รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1  ประจําปW
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตําบลร4อนพิบูลย ต4อสภาแห4งนี้ และสภาก็ได8รับ
ทราบทุกท4านแล8ว ครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง อ่ืน ๆ   

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็น ครับ 
     ขอเชิญ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท4านประธานสภาท่ีเคารพ ต8องขอขอบคุณคณะผู8บริหาร เรื่องไฟฟ?าดับ
ในช4วงนี้พอแจ8งไป ก็ออกไปดําเนินการให8เรียบร8อยเลยครับ ชาวบ8านฝากขอบคุณมาครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอบคุณ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไม4ทราบว4ามีเพ่ือนสมาชิกสภาท4านใดจะ
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ8างครับ 
      ขอเชิญ คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

 

นายสุทธิรักษ�  ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท4านประธานสภา  ขอสอบถามการซ4อมหลุมท่ีชํารุดท่ีผ4านมาได8คุยกับท4าน
รองจักรพันธุ แต4เวลาล4วงเลยมาหลายวันแล8ว ผมขอสอบถามความคืบหน8าและขอ
ฝากท4านประธานถึงผู8รับผิดชอบ สมมติว4าเราประชุมวนันี้ ผมอยากให8ประธานช4วย
บอกผู8ท่ีรับผิดชอบโครงการแต4ละโครงการครั้งต4อไปช4วยมาชี้แจงด8วยว4าสิ่งไหนท่ีได8
ดําเนินการไปแล8ว และท่ียังไม4ได8ดําเนินการ วันนี้ผมขอถามเรื่องเสียงตามสายท่ีท4าน
นายกฯ ได8กล4าวไปเม่ือครั้งท่ีแล8ว ตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล8วและเรื่องตัวส4ง
สัญญาณวิทยุ อยากทราบความคืบหน8าขอบคุณครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอบคุณ คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไม4ทราบว4ามีเพ่ือนสมาชิกสภาท4านใดจะ
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ8างครับ 
      ขอเชิญท4านนายกฯ ครับ 

 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

      เรียนท4านประธานสภาท่ีเคารพ ตามท่ีท4านสมาชิกสภาได8สอบถามมาครับ 
เรื่องท่ี 1 การซ4อมถนนขณะนี้ทางฝAายกองช4างกําลังดําเนินการจัดซ้ือยางมะตอย 
คาดว4าน4าจะไม4เกินเดือนนี้อยู4ในกระบวนการจัดซ้ือ 
 

 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                    (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                 กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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 เรื่องท่ี 2  เสาทาวเวอร ส4งมอบงานเรียบร8อยแล8วข้ันตอนต4อไปคือจัดซ้ือ ฝAายท่ี
รับผิดชอบเสนอเรื่องซ4อมแซม และเรื่องของตัวแม4ข4ายกับตัวลูกข4ายท่ีจะต8อง
ซ4อมแซมและดําเนินการ คาดว4ากําลังให8ทางพัสดุดําเนินการไม4แน4ใจว4าใช8เวลา
ประมาณ 2 เดือน จะเสร็จหรือไม4 อันนี้คือกระบวนการต4อเนื่องอยากจะให8งาน
ประชาสัมพันธของเทศบาลได8ดําเนินการเพราะขาดช4วงมา 2 ปWกว4าแล8วอยากให8 
ตรงนี้เรียบร8อยคาดว4าน4าจะเปNน 2 เดือน อยู4ท่ีงานพัสดุงานเยอะหรือไม4 ส4วนอย4างอ่ืน
คงไม4มีท่ีจะชี้แจงเพราะอยู4ในกระบวนการท้ังหมด แต4มันจะมีป[ญหาเด๋ียวท4าน 
ก็สอบถามผมมาอีก เรื่องของกล8องวงจรปXดท่ีเราเสนอไป 2 ตัว ผ4านสภาฯ ตัวหนึ่ง  
2 ล8าน ใช8ภายนอก โดยเฉพาะจุดท่ีเปNนของชุมชน อีกส4วนหนึ่งในออฟฟXศ  วงเงิน 
500,000.- บาท ขณะนี้มีป[ญหาท่ีเกิดข้ึนคณะกรรมการได8นําเสนอต4อ ICT  จังหวัด
ปรากฏว4าเขาไปพิจารณารวมกันแล8วระบุมาให8ผ4านสเปคของ ICT กลายเปNนว4า
งบประมาณท่ีเราต้ังไว82,500,000.- บาท เอามาพิจารณารวมกันหมดเลยท้ังตัว
ภายนอกและตัวภายในอาคารวงเงินรวม 2,500,000.- บาท กลายเปNนดีดข้ึนไป 
เปNนเงิน 3,200,000.- บาท ตอนนี้ผมให8นโยบายเขาไปใหม4 คือ ขอให8ปรับลดตรงท่ี
ว4าตัวภายนอก คือ ท่ีติดในบริเวณ 17 จุด ขณะนี้ต8องเอาตัวท่ีเก่ียวข8องก4อน ตัวสาย 
ตัวเครื่อง ไม4รวมกล8อง ในวงเงิน 2,000,000.-  บาท ต8องทําให8ได8 ได8กล8องก่ีตัวค4อย
ว4ากัน ตอนนี้ให8ไปสรุปก4อน ผมไม4อยากให8เงิน 2,000,000.- บาท ตกไป เพราะเรา
จะไม4มีโอกาสท่ีจะนําเงินตรงนี้มาใช8อีก ก็เลยให8นโยบายไปว4า 500,000.-  บาท  
ตัวในออฟฟXศให8หยุดไว8ก4อน แต4เอาตัว 2,000,000.-  บาท ทําให8ได8จะได8ก่ีตัว 
ก็ค4อยว4ากัน บางทีอาจต8องนําเสนอสภาอีกรอบ เพ่ือท่ีจะปรับเปลี่ยนข8อความอีกรอบ 
ต8องขออนุมัติสภาอีกรอบท4านอย4าเพ่ิงเบ่ือนะครับ เรื่องของทางบริหารต8องนําเสนอ
เพราะผมไม4อยากให8เงินตกไป แต4อีก 500,000.-  บาท ผมคิดว4าทําไม4ได8ในส4วนของ
ตัวอาคาร เพราะผมติดท้ังหมด 32 ตัว ในอาคาร 32 ตัว แต4ไม4ผ4านสเปค ICT  
เพราะถ8าผ4านสเปค ICT ตัวกล8องจะดีดข้ึนไปเปNนตัวละ 50,000.- บาท มันจะทํา
ไม4ได8 จึงต8องเรียนให8ท4านเข8าใจก4อนว4าป[ญหาในขณะนี้ท่ีเกิดข้ึนของกล8องวงจรปXดว4า
ไปถึงไหนอย4างไร ป[ญหาหลังจากท่ีเข8า ICT ไปแล8วตัวราคาสูงข้ึนเปNนนโยบายให8ทาง
เจ8าหน8าท่ีตัดลดเพ่ือให8วงเงินอยู4ท่ี 2,000,000.-  บาท  ส4วนอย4างอ่ืนตอนนี้ผมยัง
ไม4ได8ประชุมกับทางเจ8าหน8าท่ีในเรื่องของงานอ่ืน ๆ  ช4วงบ4ายผมอาจจะเชิญเจ8าหน8าท่ี 
ถ8าท4านไม4ติดภารกิจอะไรวันนี้จะได8อยู4พร8อมกันแจ8งทางท่ีประชุมเลยนะครับช4วงบ4าย
ประชุมข8าราชการเวลา 13.30 น.  ถ8าท4านสมาชิกสภาไม4ไปไหนผมก็ขอเชิญด8วยครับ 
และเรื่องสุดท8ายขอพูดเลยครับวันท่ี 17  พฤษภาคม 2561 ผมจะทําบุญครบรอบตึก 
เราเข8ามาอยู4เปNนปWท่ี 3 แล8ว เรามีพิธีพระเปNนการไหว8ของพระพรหมเหมือนเดิมครับ 
นิมนตพระมา เด๋ียวจะให8นโยบายกับทางเจ8าหน8าท่ีไปเรื่องของการนิมนตพระ จํานวน 
9 รูป ขอเรียนเชิญท4านไว8ก4อนเลย ขอบคุณครับ 

 

              ตรวจถูกต8อง           

     (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)   
        ประธานกรรมการ           

 ตรวจถูกต8อง                                   ตรวจถูกต8อง           

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

      ขอบคุณท4านนายกฯ ครับ  ไม4ทราบว4ามีเพ่ือนสมาชิกสภาท4านใดจะแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ8างครับ 
      ขอเชิญท4านรองนายกฯ พงศชัย ครับ 

 

นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนท4านประธานสภา วันนี้ผมขอเสนอแนะสักนิดหนึ่ง ในญัตติต4าง ๆ ท่ีทาง
เลขานุการสภาเสนอต4อสภา ถ8ามองดูแล8วเรายังขาดระเบียบวาระการติดตามผล 
การประชุมครั้งท่ีผ4านมา ยกตัวอย4างท่ี สท.สุทธิรักษ อยากจะติดตามเรื่องซ4อมหลุมบ4อ 
เรื่องอย4างนี้น4าจะเพ่ิมอยู4ในระเบียบวาระท่ี 3 คือ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล8ว 
อยากจะเสนอต4อเลขานุการสภาได8บรรจุเพ่ิมลงไปในระเบียบวาระท่ี 3 ในครั้งประชุม
ต4อไป ขอบคุณครับ 

 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอบคุณท4านรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไม4ทราบว4ามีเพ่ือนสมาชิกสภาท4านใด 
จะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ8างครับ หากไม4มีสมาชิกสภาท4านใดแสดง 
ความคิดเห็น  สําหรับวันนี้ก็ได8ดําเนินการประชุมครบทุกวาระแล8ว ผมก็ขอขอบคุณ
ท4านนายกฯ ท4 านรองนายกฯ  ท4 านท่ีปรึกษานายกฯ ท4 านเลขานายกฯ  
ท4านสมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติ ทุกท4าน พนักงาน เจ8าหน8าท่ี และประชาชนท่ีรับฟ[ง
เสียงตามสาย ผมขอปXดการประชุมไว8เพียงแค4นี้ ขอบคุณครับ 

 

ปXดประชุมเวลา 11.05 น.   

   
 

  

  

(ลงชื่อ)............อัญชลี  สมาทิน............ผู8จด/ผู8พิมพรายงานการประชุม 
                     (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 
 
          (ลงชื่อ).........อัญชลี  อิสสภาพ.............ผู8ตรวจรายงานการประชุม 

                    (นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ) 
                     เลขานุการสภาเทศบาล 
                             (ชั่วคราว) 
 
                        ตรวจถูกต/อง 

           (ลงชื่อ).................-.......................ประธานกรรมการ 
                    (นายวัชระ  ภู4ประเสริฐ)                   

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

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

 

 

 

 

 


