
                       

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕65 

ประชุมเม่ือวันท่ี  27  กันยายน พ.ศ. ๒๕65  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

---------------------------- 
ผูมาประชุม 

 

ลำดับท่ี 
         

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
      

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

1. นายสุรเชษฐ        สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ     สุรภักด ี  
2. นางอรภักดิ์         เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล อรภักดิ์      เจนวิชชุเมธ  
3. นายจักรพันธุ       จุลภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรพันธุ    จุลภักดิ ์  
4. นายจักรฤทธิ์       ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล จักรฤทธิ์    ชุมแกว  
5. นายจักรกริศน     แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล จักรกริศน  แปนเพ็ชร  
6. นายสาโรช          แซลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช       แซลิ่ม  
7. นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ   สีงาม  
8. นายพงศกร         พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร      พงษเกษมพรกุล  
9. นายสุนทร          ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร       ขวัญชัยรัตน  

10. นางอำไพ           ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล อำไพ        ศิริแกว  
11. นางจารีวัฒน       กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน    กุลเจริญ  

  

ผูไมมาประชุม 
 

ลำดับท่ี 
 

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

1. นายเอกชัย      ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 
2. นายสมพร       สุขสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

 
ผูเขารวมประชุม 
 

 

ลำดับท่ี 
 

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

๑. นายณรงค        แซใช นายกเทศมนตรี ณรงค        แซใช  
๒. นายสุเทพ         ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี สุเทพ         ฤทธิรัตน  
๓. นายสุทธิรักษ     ม่ันคง รองนายกเทศมนตรี สุทธิรักษ     ม่ันคง  
4. นายตรี            วิสุทธิคุณ ท่ีปรึกษานายกฯ ตรี            วิสุทธิคุณ  
5. นางสาวสุนิษา    เทวเดช เลขานุการนายกฯ สุนิษา        เทวเดช  
6. นางจิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน  
7. นางสาวโสภา     จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา          จันทรแกว  

         
          ตรวจถูกตอง 

           
               ตรวจถูกตอง                                               

                   
                          ตรวจถูกตอง                                      

 

    

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

    ประธานกรรมการ                                กรรมการ                                                                          กรรมการ/เลขานุการ  
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ผูเขารวมประชุม (ตอ) 
 

 

ลำดับท่ี 
        

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

8. นายคีตวิทย    แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย    แกวแกมจันทร  
9. นางธิดารัตน   ชูแกว ผูอำนวยการกองการศึกษา ธิดารัตน   ชูแกว  

10.  นางอมรรัตน   จันทรคง หัวหนาฝายอำนวยการ อมรรัตน   จันทรคง  
11.  นายประสิทธิ์   วัดศรี หัวหนาฝายปกครอง ประสิทธิ์   วัดศร ี  
12. นางสาวจิราพร  เพชรฤทธิ์ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง จิราพร     เพชรฤทธิ์  
13. นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ อัญชลี      อิสสภาพ  
14. นางอัญชลี      สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี      สมาทิน  
15. นางมัตติกา     กรดแกว คนงาน มัตติกา     กรดแกว  
16. นางสาววันณา  มูสิกะ คนงาน วันณา      มูสิกะ  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ  ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร  
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูท่ีรับฟงเสียงตามสาย 
และผู ที ่ร ับฟงทางเฟสบุ คไลน วันนี ้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ                 
สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ซ่ึงตรงกับวันอังคารท่ี 27  กันยายน  2565  เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญ
ทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียญเชิญคะ 

              (ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 

      ขออนุญาตอานประกาศฯ 
 ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2565 

………………………………. 
        ดวย ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดยื่นหนังสือตอนายอำเภอรอนพิบูลย            
ขอเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 มีกำหนด 15 วัน 
ตั้งแตวันท่ี 15 – 29 กันยายน 2565 เพ่ือพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เปนรายการใหม,ขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเรื่องอ่ืน ๆ  
       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4318/2564 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 
2564 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายอำเภอรอนพิบูลย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 
ประจำป พ.ศ. 2565 ตั้งแตวันท่ี 15 – 29 กันยายน 2565 มีกำหนด ไมเกิน 15 วัน                            

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

    ประธานกรรมการ                                        กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
                     ประกาศ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
                                       ธนากร  ชูจิตต 
                                    (นายธนากร  ชูจิตต) 
                                   นายอำเภอรอนพิบูลย 
      ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ ผูท่ีรับฟงเสียงตามสาย 
และผู ที ่ฟงทางเฟสบุ ค วันนี ้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1              
ประจำป พ.ศ. 2565  ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด  12  วาระ          
ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
     วันนี ้ผมมีเร ื ่องที ่จะแจงใหทราบ มีพนักงานเทศบาลยายมาดำรงตำแหนง               
ที ่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 2 ทาน ขอเชิญแนะนำตัวกับสมาชิกสภา                
ไดทำความรูจัก ทานที่ 1 ขอเชิญ นางสาวนัชชา ลิจวน ตำแหนง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ยายมาจากเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญแนะนำตัวครับ 

นางสาวนัชชา  ลิจวน 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ           
ผู  เข าร วมประชุม  ทุกทาน ดิฉ ัน นางสาวนัชชา  ล ิจ วน ยายมาจากเทศบาล                 
ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย               
จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางสาวนัชชา  ลิจวน ครับ  
      ขอเชิญ ทานที่ 2 นางสาวจิราพร  เพชรฤทธิ์ ตำแหนง หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง 
ยายมาจากองคการบริหารสวนตำบลพันทานนรสิงห จังหวัดสมุครสาคร เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 
2565 ขอเชิญครับ 

นางสาวจิราพร  เพชรฤทธิ์ 
หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ           
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉัน นางสาวจิราพร  เพชรฤทธิ์ ยายมาจากองคการบริหาร       
สวนตำบลพันทายนรสิงห มารับตำแหนงหัวหนาฝายบริหารงานการคลัง เมื ่อวันท่ี                         
1 กันยายน 2565 ภูมิลำเนาเดิมอยูที่ตำบลทุงโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี
ของตนเองใหดีท่ีสุด ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ในนามสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความยินดีตอนรับทั้ง 2 ทาน มาทำงาน
รวมกัน ทำงานใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

ท่ีประชุม รบัทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 ประชุม                  

เม่ือวันท่ี  30  สิงหาคม  2565 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ 

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

    ประธานกรรมการ                                กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล     

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาช ิกผู ทรงเก ียรต ิ คณะผูบร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2565  ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน  20 หนา ประกอบดวย 9 วาระดวยกัน 
หนาท่ี 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 13 ทาน  ผูไมมาประชุม ไมมี ผูเขารวมประชุม  

 จำนวน  9 ทาน หนาท่ี 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพ่ิมเติมจากหนาท่ี 1 อีกจำนวน 8 ทาน 
และเปนเนื้อหากอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง
ใหที ่ประชุมทราบ วันนี ้มีเรื ่องที ่จะแจงใหทราบ คือ การจัดงานการกุศลหมอชวนวิ่ง                  
รอนพิบูลย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ฝากขอบคุณทานนายกฯ และเจาหนาที่ทุกฝายท่ีคอยให
การชวยเหลือ และสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงาน 

 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป  2565 ประชุมเมื่อวนัท่ี  
11  สิงหาคม  2565 จนถึง หนาท่ี 6 มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 3   
เรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) จนถึง หนาที่ 13 มติที่ประชุมอนมัุติให
ตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระเบียบวาระที่ 4 
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ของงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั สำนักปลัดเทศบาล จนถึง หนาท่ี 14 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 11 ทาน 
ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติเรื ่องขออนุมัติ            
โอนเงินงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

 งบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน คาครุภัณฑ โครงการปายบอกชื่อซอยภายในเขตเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน                
(ของกองชาง) คณะผูบริหารขอถอนญัตติคะ ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน   
คาครุภัณฑ สำหรับสถานธนานุบาล (ของสำนักปลัดเทศบาล) จนถึง หนาที่ 18 มติที่ประชุม 
เห็นชอบ  11 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประเภท ครุภัณฑ                  
งานบานงานครัว รายการเครื ่องตัดหญา จำนวน 5 เครื ่อง กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน               
(ของกองสาธารณสุขฯ) คณะผูบริหารขอถอนญัตติ คะ ระบียบวาระที่ 8  ญัตติเรื่องขออนมัุติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซ้ือเครื่องเสียง
ประจำรถจักรยานยนตพวงขาง (ของกองสาธารณสุขฯ) จนถึง หนาที ่ 20 มติที ่ประชุม 
เห ็นชอบ 11 ทาน ไม เห ็นชอบ ไม ม ี และงดออกเส ียง 1 เส ียง ระเบ ียบวาระที ่  9                   
เรื่องการติดตามผลการประชุม ครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืนๆ        

       1. นายเอกชัย  ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดไปติดตั้ง
ไฟหลังตลาดใหมเสร็จเรียบรอยแลว 

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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         2. นายสมพร  สุขสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 2 เรื่อง 
          เรื ่องที ่ 1 เรื ่องของขยายไฟฟา จากบานของนายประภา เกื ้อเพ็ชร จนถึง                  
บานนายวสันต  เครือเพ็ชร ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
           เรื่องที่ 2 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดนำรถแมคโครมาขุดลอกที่บานจัดสรรไป
จนถึงโรงเรียนดรุณศึกษา 

        3. นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 3 เรื่อง 
           เรื่องท่ี 1 ไดรับเรื่องรองเรียนจากการเลี้ยงสุนัขขางบานนางสาวเตือนใจ ทองสุก  
           เรื่องท่ี 2 ติดตามเรื่องติดตั้งโปะไฟสามแยกควนสีบานนาเหมียไดไปติดตั้งหรือยัง 
           เรื ่องที ่ 3 อยากใหเพิ่มจุดติดตั้งปายชื่อซอยถนนเพิ ่มเติม จากเดิม 18 จุด              
เพ่ิมอีก 12 จุด รวมเปน 30 จุด จะไดครอบคลุมท้ัง 2 เขต           
       4. นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล พอคา แมคา เสนอใหทำ                
กันสาดตลอดแนวอาคารจำหนายสินคาเพ่ือความสวยความ         
       5. นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล เสนออยากใหชวยซอมถนนสาย
แสวงคารแคร ขอบคุณครับ  
       6. นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณคณะผูบริหาร             
ที่ดูแลโครงการทุกโครงการที่เสนอไป และฝากติดตามเรื่องไฟฟาใตสะพานเขานอยวา
ติดขัดในข้ันตอนไหน ขณะนี้ยังไมไดดำเนินการ ครับ        

       7. นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เสนออยากใหเปดสายกวาดขยะ             
สายโคกยางอีก 1 สาย เพราะมีฝุนเยอะ 

       ปดประชุมเวลา 10.30 น. ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 
เพียงแคนี้ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณเลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด ขอแกไขรายงาน
การประชุมบาง ขอเชิญครับ 
     หากไมมี สมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนท่ีไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรอง
รายงานการประช ุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่  3 คร ั ้งท ี ่  2 ซ ึ ่งประชุม                       
เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 ครับ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2565 
ประชุมเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2565   

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติในหลักการโครงการขอรับการสนับสนนุงบประมาณรายจาย
ประจำป งบกลาง รายการ  เงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน  ในอำนาจ                        
รองนายกรัฐมนตรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ   

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติในหลักการ              
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจำป งบกลาง รายการเงินสำรองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  
        ตรวจถูกตอง         ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 หลักการ 
        ตามหนังส ือ อำเภอร อนพิบูลย  ด วนที ่ส ุด ท ี ่  นศ 0818/ว 204 ลงวันท่ี                          
12 กรกฎาคม 2565  เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจำป             
งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดเสนอโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ                     

 พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ในอำนาจ                       
 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โครงการกอสรางรางระบายน้ำขางบานนายสมพร

ใตสายไฟลิกไนต หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยทำการกอสรางบอพัก  ค.ส.ล. จำนวน 22 บอ พรอมวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.                    
ขนาด  Ø 0.60 ม. ชั้น 3 (มอก.) จำนวน  191 ทอน พรอมกอสรางรางระบายน้ำรูปตัววี
ด านบน  ความยาวรวมกันทั ้งหมดไมน อยกว า 208  ม. ตามแบบแปลนเทศบาล                     
ตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ  1,183,300 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพัน        
สามรอยบาทถวน) นั้น 

 เหตุผล 
     เนื ่องจากเมื ่อวันที ่ 9 กันยายน 2565 มีการประชุมทางระบบออนไลท โดยมี                
พลตำรวจโท พิจาร จิตติร ัตน  ที ่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)                
เปนประธานในการประชุม ซึ่งมีนายอำเภอรอนพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 
ปลัดเทศบาล และผูอำนวยการกองชาง เขารวมประชุม โดยท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเปลี่ยน
ชื ่อโครงการใหเหมาะสมกับสภาพพื ้นที ่  และจะอนุมัติงบประมาณโครงการจะตอง
ดำเนินการโดยมีเงื่อนไข คือ ใน 1 โครงการ จะตองแบงเปน 2 ชวง  ชวงที่ 1 ไดรับการ
อุดหนุนจากงบกลาง และในชวงที ่ 2 เทศบาลจะตองใชงบประมาณของเทศบาลเอง                 
โดยทั้ง 2 ชวงตองดำเนินการในหวงระยะเวลาเดียวกัน  นายกเทศมนตรีฯ จึงไดมีนโยบาย
และสั่งการใหกองชางดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคา  จำนวน 2 โครงการ  ดังนี ้

       1. โครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดินสาย 4018 – สี ่แยก                   
ตลาดเกษตร ชวงที่ 1 หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยทำการกอสรางบอพัก ค.ส.ล. จำนวน   11  บอ  พรอมวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.                
ขนาด Ø  0.60 ม. ชั้น 3 (มอก.) จำนวน  93 ทอน พรอมกอสรางรางระบายน้ำรูปตัววี
ด านบน  ความยาวรวมกันทั ้งหมดไมน อยกวา 104  ม.  ตามแบบแปลนเทศบาล                    
ตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ 584,000 บาท  (หาแสนแปดหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
       2. โครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดินสาย 4018 – สี ่แยก                
ตลาดเกษตร ช วงที ่  2 หมู ท ี ่  13 ตำบลร อนพิบ ูลย  อำเภอร อนพิบ ูลย  จ ังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยทำการกอสรางบอพัก  ค.ส.ล. จำนวน  11  บอ  พรอมวางทอระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 (มอก.) จำนวน  98 ทอน พรอมกอสรางรางระบายน้ำ
รูปตัววีดานบน  ความยาวรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา 104 ม.  ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ  606,000 บาท (หกแสนหกพันบาทถวน) 

  
        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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         3. สำหรับ ขอ 2 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  จะตองขอความเห็นชอบตอ                   
สภาเทศบาลในการ ตั้งงบประมาณประกอบ เพื่อดำเนินการกอสรางเองและดำเนินการ  
ในหวงระยะเวลาเดียวกัน  
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องตนตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ 
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เร ียนท านประธานสภาท ี ่ เคารพ ท  านสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ  คณะผูบร ิหาร                                     
และผู  เข าร วมประชุม  ทุกทาน ผมคิดว าเป นโครงการที ่ด ีนะคร ับ การที ่ท าน                                 
รองนายกรัฐมนตรีเขามาบริหารจัดการพ้ืนท่ี โดยมีเง่ือนไขวาเราตองจัดตั้งงบประมาณ
เองครึ่งหนึ่ง ผมคิดวาสมาชิกสภาทานอื่นคงเห็นดวยในการที่จะเขาสภาอีก 1 รอบ 
รอบนี้แครับหลักการ ผมอยากใหทานเขาไปดูในหนาที่ 2 ครับ ทั้ง 2 โครงการท่ี
แบงเป น 2 ชวง ความยาวไมน อยกวา 104 เมตร ในโครงการที ่ 1 งบประมาณ 
584,000.- บาท และโครงการที ่ 2 ความยาวรวมกันไมน อยกวา 104 เมตร                      
แตงบประมาณ 606,000.- บาท มีความแตกอยูประมาณ 80,000.- บาท ผมคิดวา
นาจะมีตัวเลขผิดพลาดบางไหมครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 
     ขอเชญิ ผูอำนวยการกองชาง ครับ 

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

      เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ คณะผูบร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน โครงการทั้ง 2 โครงการ ทางจังหวัดอยากใหแบงครึ่ง ดวยสภาพ
หนางานจริง การทำ BOQ ทำไมได ลักษณะของงานทอบริเวณที่งานทอมากจะอยูบริเวณ                  
สี่แยกพอดีไมสามารถทำทางเทาได ทำรางวีไดแค 104 เมตร/ชวง งานทออาจจะตอเนื่องไป
อีก 2 – 3 เมตร จะมีงานทอมากกวา เทาท่ีเช็คดูไมไดผิดพลาดอะไร ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร ครับ 
     ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 

     หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที ่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา               
ยกมือ เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการ

กอสรางโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ชุมชนวัดเทพนมเชือด และ          

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ   
  

        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 

  

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

    ประธานกรรมการ                                กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 



                            8 
 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการกอสรางโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่อง

กรองน้ำดื่ม  ชุมชนวัดเทพนมเชือด  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ 

ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 

      ตามท่ี งานพัฒนาชุมชน ฝายอำนวยการ สำนักปลดัเทศบาล ไดบรรจุโครงการกอสราง
โรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มใหกับชุมชนในเขตเทศบาล  ไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเครื่องกรองน้ำที่ติดตั้งใหกับชุมชนมีอายุการใชงาน 
ที่ยาวนานขึ้น ปรากฏในหนาที่ 7 ลำดับที่ 5 ประกอบกับขณะนี้ชุมชนวัดเทพนมเชือดได
แจงความประสงคขอใหเทศบาลดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มใหกับประชาชนในชมุชน 
โดยผานมติท่ีประชุมของกลุมผูใชน้ำชุมชนวัดเทพนมเชือด นั้น   

 เหตุผล 

      ในการดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มใหกับชุมชนวัดเทพนมเชือด จำเปนตองมีการ
สรางโรงเรือนสำหรับใชในการติดตั้งเพื่อใหเครื่องกรองน้ำดื่มมีอายุการใชงานที่ยาวนานข้ึน 
นายกเทศมนตรี  จึงมีนโยบายใหดำเนินการโครงการกอสรางโรงเรือนสำหรับติดตั้ง
เครื่องกรองน้ำดื่มชุมชนวัดเทพนมเชือด หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย  และไดสั่งการ
ใหกองชางสำรวจและประมาณราคางานกอสรางโรงเรือนที่จะติดตั้งใหกับชุมชน
ดังกลาว ซึ่งขณะนี้ไดประมาณราคาเสร็จเรียบรอยแลว วงเงินงบประมาณ 30,633.- บาท 
แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณโครงการฯ นี้ไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และไมสามารถดำเนินการไดทันในหวงเดือน
กันยายน 2565 ดังนั ้น จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายจาก                 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมกันเงิน
งบประมาณรายจายฯ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามรายละเอียดดังนี้ 

       1. ขออนุมัต ิโอนเง ินงบประมาณไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธางานกอสราง ดังนี ้
      โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานกอสราง  
      งบลงทุน  
      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
      ประเภท โครงการกอสรางโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ชุมชนวัดเทพนมเชือด             

                                                          จำนวน 30,633.- บาท      
                                                                    รวมโอนเพ่ิม   จำนวน  30,633.-  บาท 

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

    ประธานกรรมการ                                กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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       - เพ่ือจายเปนคากอสรางโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ชุมชนวัดเทพนมเชือด   
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ชุมชนวัดเทพนมเชือด หมูท่ี 7 ตำบลรอนพิบูลย (รายละเอียดตาม
ประมาณราคาคากอสรางตามแบบและรายการเทศบาลตำบลรอนพิบูลยกำหนด) 

       โอนลด  
      แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
      งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  
      งบดำเนินงาน 

      คาใชสอย 
       ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ  
                 อบรมและศึกษาดูงานของผูนำชุมชน                   จำนวน  30,633.- บาท 
                                                      รวมโอนลด  จำนวน  30,633.- บาท 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง              
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด                
ที ่ทำให ล ักษณะ ปร ิมาณ ค ุณภาพเปล ี ่ยน หร ือโอนไปต ั ้ งจ ายเป นรายการใหม  
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
     2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน           
สรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน งบลงทุน         
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท โครงการกอสรางโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำด่ืม 
ชุมชนวัดเทพนมเชือด  หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ  30,633.- บาท (สามหม่ืน             
หกรอยสามสิบสามบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิก
จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณี  ที่มีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงิน
นั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก 
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกสุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบาง  
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผูบร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมเห็นดวยเปนอยางยิ ่งกับโครงการนี ้ ผมไดสอบถาม
นักพัฒนาชุมชนแลว ไดทราบขอมูลมาวามีโรงเรือนอยูแลว เรื่องของเครื่องกรองน้ำ 
ทั ้ง 2 ช ุมชน เราจะทำ 2 ช ุมชนตอปงบประมาณครับ ผมอยากจะเสนอกับ                  
คณะผู บริหารวาเสนอปละ 2 ชุมชน พี ่นองหลายชุมชนเขาตองการ ผมอยากจะ
ผลักดันใหทำในไตรมาสแรกเลยนะครับ  

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

    ประธานกรรมการ                                กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 งบประมาณมีอยูแลว ผมอยากจะถามอีกครั้งหนึ่งครับวากันเงินเครื่องกรองน้ำแลว
หรือยังผมก็จำไมไดแลว ผมกลัววาจะมีการเกิดขอผิดพลาดเกิดข้ึน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ   จุลภักด์ิ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ        

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที ่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา               
ยกมือ เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 9  ทาน ไมเห็นชอบ  ไมมี  และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ  ดังกลาว  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 
นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจายครุภัณฑฯ  ดังกลาว  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 

      ดวยกองคลัง จำเปนตองจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2  จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 20,000.- บาท เพื ่อไวใชในการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนามของงานแผนท่ี                   
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและใชในการรับชำระภาษีผานระบบ Online (หนา 9 ขอ 14              
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร) 

 เหตุผล 

      เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณโครงการฯ นี้ไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และไมสามารถดำเนินการไดทันในหวงเดือน
กันยายน 2565 ดังนั ้น จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายจาก                   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมกันเงิน
งบประมาณรายจายฯ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามรายละเอียดดังนี้ 
     1. ขออนุมัต ิโอนเง ินงบประมาณไปตั ้งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป              
งานบริหารงานคลัง ดังนี้ 

  

  

  

  

        
 

        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
      งานบริหารงานคลัง  
      งบลงทุน  
      คาครุภัณฑ 
      ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                                   
                  คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบท่ี 2                                

                                                          จำนวน 20,000.- บาท      
                                                                  รวมโอนเพ่ิม   จำนวน  20,000.-  บาท 
                 - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง 

       โอนลด  
     แผนงานการศึกษา 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
      งบดำเนินงาน 

      คาวัสดุ 
      ประเภท  วัสดุกีฬา                                                     จำนวน  20,000.- บาท 
                                                      รวมโอนลด  จำนวน  20,000.- บาท  

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

       2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน                 
คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 
จำนวน 1 เคร ื ่อง งบประมาณ  20,000.- บาท (สองหมื ่นบาทถวน) ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที ่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที ่ดินและสิ ่งกอสราง             
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครอง           
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา     
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ 

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมตติอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ              
เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ                 

และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 
นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย  

ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 

      ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 นายกเทศมนตรีฯ 

ไดมีนโยบายและสั่งการใหกองชางดำเนินการสำรวจและประมาณการราคา โครงการจัดทำ

ปายบอกชื่อซอยถนนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  และใหโอนเงินงบประมาณตั้งจาย 

เปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ  

ประเภท โครงการจัดทำปายบอกชื่อถนนภายในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย นั้น 

 เหตุผล 
        กองชาง จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 
      1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะ                 
และชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ ดังนี้ 
      โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
      งบลงทุน 
      คาครุภัณฑ 
      ประเภท  โครงการจัดทำปายบอกชื่อซอยถนนภายในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                              

                                                         จำนวน  600,000.- บาท 
                                       รวมโอนเพ่ิม จำนวน 600,000.- บาท  

                 - เพ่ือจายเปนคาโครงการจัดทำปายบอกชื่อซอยถนนภายในเขตเทศบาล  
ตำบลรอนพิบูลย  จำนวน  60   ปาย    

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

     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานกีฬาและนันทนาการ  
      งบดำเนินงาน 
      คาใชสอย 
      ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจาย
อ่ืน ๆ                                                         
               - จัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                                                                             

                                                       จำนวน  285,000.- บาท                                                                                          
              - จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ เขารวมการแขงขัน                                                                             

                                                       จำนวน  100,000.- บาท                                                                                         
   - จดังานวันเด็กแหงชาติ                                 จำนวน    63,900.- บาท           

        แผนงานเคหะและชุมชน 
       งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 
       คาตอบแทน 
       ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน    10,000.- บาท 
       คาใชสอย 
       ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม                          จำนวน   34,100.-  บาท 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       งานกอสราง 
       งบลงทุน 
       คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
       ประเภท คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k)         
                                                         จำนวน  100,000.-  บาท                                                         
                                                 รวมโอนลด     จำนวน 600,000.- บาท  

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครอง          

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด            

ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน  

        2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี             
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท  โครงการจัดทำปายบอกชื่อซอยถนนภายในเขตเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ 600,000.- บาท (หกแสนบาทถวน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
 

        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)            
พ.ศ. 2561  หมวด  5 ขอ 59 ในกรณีรายจายหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิได          
กอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               

จะซักถามหรืออภิปรายบาง  

      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ คณะผูบร ิหาร และ                     

ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน กอนอื ่นตองขอขอบคุณคณะผู บริหารที่ร ับฟงเสียงของ   

สมาชิกสภาท่ีไดเสนอโครงการไป เพ่ือเปนประโยชนสูงสุดตอเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

และเกิดประโยชนในภาพรวมของชุมชน ซ่ึงครอบคลุมแลวท้ัง 2 เขต เม่ือสักครู                 

 ส.ท.พงศกร พงษเกษมพรกุล ไดถามกระผมวารอบนี ้ไมมีเอกสารแนบหรือครับ                 
ที ่บอกตำแหนง ชื ่อปาย ซอย หลังประชุมเสร็จคอยขอเอกสารเพิ ่มเติมนะครับ             
ท้ัง 12 จุดท่ีเพ่ิม เพ่ือเก็บไวตรวจสอบวาตรงจุดหรือไม ขอบคุณครับ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               

จะซักถามหรืออภิปรายบาง  ขอเชิญครับ 

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที ่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา               
ยกมือ เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1 เสียง                                           

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการกอสราง

ตอเติมศูนย อปพร. หองเก็บของ และปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการกอสรางตอเติมศูนย อปพร. หองเก็บของ 

และปรับปร ุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และขออนุมัต ิก ันเงิน

งบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดวยหลักการและ

เหตุผลดังนี้ 

  

        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 หลักการ 

       1. ตามที่ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ไดบรรจุ
โครงการกอสรางตอเติมศูนย อปพร. หองเก็บของและปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งที่ 2 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 393,300.- บาท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนศูนย 
อปพร. ของเทศบาล และใชในการจดัเก็บถังน้ำสแตนเลส และอุปกรณอ่ืนๆ ของงานปองกัน
ใหเปนระเบียบเรียบรอย งายตอการปฏิบัติงาน  (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินในลำดับท่ี 1 หนาท่ี 2 – 3)  
      2. งานปองกันฯ จะดำเนินการโครงการฯ ดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565      
แตปรากฏวาเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาขอความท่ีแกไข จึงจำเปนตองแกไขขอความ
ใหมใหถูกตองโดยในการแกไขดังกลาวเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น ซึ่งขณะนี้ได
ดำเนินการเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 และกองชางไดดำเนินการ
ประมาณราคาและจัดทำรูปแบบรายการโครงการฯ ใหมแลว งบประมาณ 386,337.- บาท 
(รายละเอียดตามแบบและรายการเทศบาลตำบลรอนพิบูลยกำหนด) 

 เหตุผล 

       งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไมไดตั้งงบประมาณโครงการกอสรางตอเติม
ศูนย อปพร. หองเก็บของและปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นี้ไวใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และไมสามารถ
ดำเนินการไดทันในหวงเดือนกันยายน 2565 ดังนั้น จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงิน
งบประมาณรายจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
พรอมกันเงินงบประมาณรายจายฯ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามรายละเอียดดังนี้ 
      1. ขออนุมัต ิโอนเง ินงบประมาณไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง ดังนี้ 

       โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานกอสราง  
      งบลงทุน  
      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
      ประเภท โครงการกอสรางตอเติมศูนย อปพร. หองเก็บของและปรับปรุงอาคาร  
                 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                    จำนวน  386,337.- บาท                                                   

                                    รวมโอนเพ่ิม จำนวน  386,337.-  บาท         
      - เพ่ือจายเปนคากอสรางตอเติมศูนย อปพร. หองเก็บของและปรับปรุงอาคารปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (รายละเอียดตามประมาณราคาคากอสรางตามแบบและรายการ
เทศบาลตำบลรอนพิบูลยกำหนด) 

  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       โอนลด  
      แผนงานสังคมสงเคราะห 
      งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
      คาใชสอย 
       ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน  ๆ
                - สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผูสูงอายุ จำนวน 150,000.- บาท      
      แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
      งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  
      งบดำเนินงาน 

      คาใชสอย 
       ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ  
                 - สงเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุมของประชาชน                           
                                                                                  จำนวน   26,221.- บาท  
                - สงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน   25,000.- บาท      
                - สงเสริมสนบัสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน     จำนวน   17,795.- บาท 

    - อบรมและศึกษาดูงานของผูนำชุมชน                  จำนวน 141,695.- บาท                                               
       เงินอุดหนุน 

      ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรประชาชน 
                 - สนับสนุนกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 25,626.- บาท 
                                                                       รวมโอนลด  จำนวน 386,337.- บาท 
        2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท โครงการ
กอสรางตอเติมศูนย อปพร. หองเก็บของและปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ 386,337.- บาท (สามแสนแปดหม่ืนหกพันสามรอยสามสิบเจ็ดบาทถวน)  

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายบาง  
       ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผูบร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมเห็นดวยกับญัตตินี้ครับ แตผมอยากจะสอบถาม 

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ทานประธานสภาครับ ดวยหลักการและเหตุผลของโครงการนี ้ ทานบอกวาเกิด
ขอผิดพลาดในเนื้อหาจึงขอแกไข ในวันท่ี 20 กันยายน 2565 ผมเองก็เพ่ิงมาอานเจอ 
อยากใหไปดูที ่เนื ้อหาเอกสารที ่แนบมาในรายละเอียดของโครงการเดิมมี 2 จุด              
ท่ีเห็นชัด ๆ คือขอแกไขเปลี่ยนแปลง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 12.8 ตารางเมตร งบประมาณ
ดำเนินการ จำนวน 302,453.- บาท สวนเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมา คือ พื้นที่ของโครงการ
ไมนอยกวา25.75 ตารางเมตร และยอดเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน 386,337.05.- บาท 
แตประเด็นที ่จะถาม คือ ในแผนพัฒนา 5 ป เปดดูตามเอกสารแนบดานหลังได              
เลยครับ ในรายละเอียดเก่ียวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565 แกไข
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอความเดิมอยูอีกหนาหนึ่ง 
และขอความใหมข อความที ่แกไขแลวอยู ในหนาที ่ 3 ซึ ่งย ังมีข อผิดพลาดอยู                
ในสวนของพ้ืนท่ีไมนอยกวา ยังเปน 12.80 ตารางเมตร ซ่ึงญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอ
มายังไปขัดกับแผนพัฒนา 5 ป ทานไดแกไขแลวแตยังมีขอผิดพลาด เปนความ
รับผิดชอบของทีมสภาทั ้งหมดนะครับ เพื ่อประกอบการพิจารณาผมอยากให                  
ทานปลัดฯ เปนผู ที ่ถือระเบียบหรือกอง/ฝายที ่เปนเจาของญัตติ หรือเจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน ชวยยืนยันไดไหมครับเพราะตัวเลขยังผิดอยู และขัดกัน 
ลองปรึกษากัน ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ถาอยางนั้น ผมขอพักการประชุม  15 นาที 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม และแจกใหกับสมาชิกสภา ทุกทาน ครับ    

                                         (พัก 15 นาที)    
                                    

       พักครบ 15 นาทีแลว ขณะนี้เอกสารพรอมแลว ขอเชิญ ทานรองนายกฯ                
สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

        เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผูบร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน เอกสารไดอยูในมือทุกทานแลว ผมขอแกไขเปลี่ยนแปลงตาม
เอกสารฉบับนั้น ขอบคุณครบั   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา               
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมบาง ขอเชิญครับ        

       หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที ่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา               
ยกมือ เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1 เสียง                                           

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตขิออนุมัติโอนเงินพรอมแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย                  

ใสใจชุมชน ณ ชุมชนตลาดใหม และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย

โครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

        ตรวจถูกตอง                   ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุทธิรักษ  ม่ันคง  
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
พรอมแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย ใสใจชุมชน ณ ชุมชนตลาดใหม และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี ้

 หลักการ 
      1. ตามที ่สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ                 
ไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที ่ดิน                          
และสิ ่งกอสราง ประเภท โครงการตอเติมโรงเก ็บน ้ำ PWA หวงใย ใส ใจช ุมชน  
ณ ชุมชนตลาดใหม งบประมาณ 42,200.- บาท เมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ไปแลวนั้น และงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการจัดทำโครงการฯ ดังกลาว แตปรากฏวารูปแบบแปลน            
ท่ีกำหนดเกิดขอผิดพลาดในสวนของความยาว ความสูง ของตระแกรง ซ่ึงสงผลใหงบประมาณ
เปลี่ยนไป และกองชางไดดำเนินการประมาณราคาและจัดทำรูปแบบรายการใหใหมเรียบรอยแลว 

               2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดดำเนินการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง            
คำชี้แจงงบประมาณโครงการฯ ดังกลาว ในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือจะไดนำเสนอตอสภา
เทศบาลพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบใหมอีกครั้งหนึ่ง  

 เหตุผล 

      โครงการฯ ดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 และผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่นและประชาคมทองถิ ่น เมื ่อวันที ่ 20 
กันยายน 2565 เรียบรอยแลว งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจำเปนตองขอ
อนุมัติโอนเงินพรอมแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจาย และกันเงิน
งบประมาณรายจายฯ กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน ตามรายละเอียดดังนี้ 

       1. ขออนุมัติโอนเงินพรอมแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง ดังนี ้

       โอนเพ่ิม   
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
      งานกอสราง  
      งบลงทุน  
      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
      ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย ใสใจชมุชน ณ ชุมชนตลาดใหม    
                                                                                       จำนวน 25,763.- บาท                                                                                                
                                                                     รวมโอนเพ่ิม จำนวน  25,763.-  บาท 
 

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

      แผนงานรักษาความสงบภายใน  
      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
      งบดำเนินงาน 

      คาใชสอย 
       ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ  
                 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                    จำนวน  25,763.- บาท          
                                                     รวมโอนลด จำนวน  25,763.- บาท 

 พรอมแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง ดังนี้ 
      ขอความเดิม 
      เพื่อจายเปนคาตอเติมผนัง ดาน 1,3 ผนังตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดความสูง 2.00 
เมตร ยาว 6.80 เมตร ดานท่ี 4 ทำประตูบานเลื่อนสลับผนังตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 
2.00 เมตร ยาว 4.80 เมตร ดานที่ 2 ผนังตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด ความสูง 2.00 
เมตร ยาว 4.80 เมตร หรือพ้ืนท่ีผนังเหล็กตะแกรงเหล็กฉีกไมนอยกวา 46.40 ตาราง
เมตร งบประมาณ 42,200.- บาท (สี่หมื่นสองพันสองรอยบาทถวน) (รายละเอียด
ตามแบบและรายการเทศบาลตำบลรอนพิบูลยกำหนด) 

       ขอความใหม 
       เพ่ือจายเปนคาตอเติมผนัง ดาน 1,3  ผนังตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดความสูง  2.00 เมตร 
ยาว 6.50 เมตร ดานที่ 4 ทำประตูบานเลื่อนสลับผนังตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 2.00 เมตร 
ยาว 4.50 เมตร ดานท่ี 2 ผนังตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด ความสูง 2.00 เมตร ยาว 4.50 
เมตร หรือพื ้นที ่ผนังเหล็กตะแกรงเหล ็กฉ ีกไม น อยกว า 39.60 ตารางเมตร 
งบประมาณ 67,963.- บาท (หกหมื ่นเจ ็ดพันเก าร อยหกสิบสามบาทถวน) 
(รายละเอียดตามแบบและรายการท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลยกำหนด)  

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม           
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ ่น และขอ 29 การแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
       2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย ใสใจชุมชน ณ ชุมชนตลาดใหม   
จำนวน 67,963.- บาท (หกหมื ่นเจ็ดพันเการอยหกสิบสามบาทถวน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 

 การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)             
พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้       

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
      ขออนุญาตทานประธานสภาครับ ตองขออภัยทานประธานสภา และทานสมาชิกสภา             
ที ่กองชางไดประมาณการผิดพลาดในครั ้งที ่ผานมา ไมไดลงไปสำรวจดูราคาที่แทจริง                
วาปจจุบันนี้ราคาข้ึนไปเทาไหร ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา 
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ 

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาช ิ กสภาท  านใดเห ็ นชอบตามญ ั ตต ิท ี ่ คณะผ ู  บร ิ หารเสนอโปรดยกม ื อครั บ                                           
(สมาชิกสภายกมือ เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1 เสียง                                           

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ 

ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 
 

       เรียนทานประธานสภา  วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  และขออนุมัติกัน

เงินงบประมาณรายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 

       ตามที่ กองชาง ไดบรรจุโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ

กระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ 1,000,000.- บาท  

(หนึ่งลานบาทถวน) โดยจัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ นั้น  

 เหตุผล 
        กองชาง มีความประสงคจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑฯ ดังกลาวในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แตไมไดตั ้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และไมสามารถดำเนินการไดทันในหวงเดือนกันยายน 
2565 ดังนั้น จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมกันเงินงบประมาณรายจายฯ 
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามรายละเอียดดังนี้ 

        ตรวจถูกตอง          ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        1. ขออนุม ัต ิ โอนเง ินงบประมาณไปตั ้ งจ ายเป นรายการใหม ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ดังนี้ 

             โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งบลงทุน 
             คาครุภัณฑ 
 ประเภท  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
                           จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน  1  คัน     
                                                                               จำนวน  1,000,000.- บาท 
                                                          รวมโอนเพ่ิม จำนวน 1,000,000.- บาท 

        -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ               
ไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)               

         โอนลด  
       แผนงานงบกลาง 
       งานงบกลาง  
       งบกลาง 
       ประเภท เบี้ยผูสูงอายุ                                จำนวน 810,000.-บาท 
       แผนงานเคหะและชุมชน 
       งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        งบดำเนินงาน 
        คาวัสดุ 
        ประเภท วัสดุสำนักงาน                                       จำนวน       20,000.-  บาท 
        ประเภท วัสดุและยานพาหนะ                               จำนวน       50,000.-   บาท 
        ประเภท วัสดุกอสราง                                         จำนวน      20,000.-   บาท 
        คาครุภัณฑ  
        ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ           จำนวน    100,000.-   บาท 
                                     รวมโอนลด  จำนวน  1,000,000.- บาท 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

        2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียัง
มิได ก อหนี ้ผ ูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ  

        ตรวจถูกตอง                 ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 งบประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ ่งลานบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ              
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  หมวด  5 
ขอ 59 ในกรณีรายจายหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความ 
จำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงิน
ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ ผมมีประเด็นอยากสอบถาม ประเภทเบี้ยผูสูงอายุ จำนวน 
810,000.- บาท สามารถโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมไดหรือครับ 

       ขอเชิญ นางสาวโสภา  จันทรแกว ครับ 
นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

        เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผูบร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ในการโอนเงินงบประมาณตองเปนยอดเงินคงเหลือจาย                  
ที่ไมมีความจำเปนตองจายแลว สามารถไปตั้งรายการจายอื่นได เงินของผูสูงอายุเปน
รายจายประจำที่ตั้งไวสูงกวาเบิกจายจริงสามารถโอนได ในการตั้งงบประมาณของ
ขอบัญญัติเราตั้งจายไวเพื่อที่จะใหกรมบัญชีกลางเปนผูที ่จายเงินเขาบัญชีผูสูงอายุ             
แตเงินตัวนี้ยังตองตั้งประมาณการรายจายไว แลวจะเปนเงินเหลือจาย สามารถนำมา
ตั้งเปนรายการใหมได ขอบคุณคะ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางสาวโสภา  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญ ครับ        

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที ่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา               
ยกมือ เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                     
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง และขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิได 

กอหนี้ผูกพัน 
      ญัตตินี้เปนญัตติท่ีคณะผูบริหารขอแทรกเขามา ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตต ิครับ  

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติโอนเงินไป             
ตั ้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาที ่ด ินและ
สิ่งกอสราง และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ดวยหลักการและเหตุผลดังนี ้

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

          ตามที่ กองชาง ไดบรรจุโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน  นายประพร 

บุญแกว (ขอย) ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

ครั ้งที ่ 3 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศใชเมื ่อวันที ่  20  กันยายน 2565  

นายกเทศมนตรีฯ ไดมีนโยบายและสั่งการใหกองชางดำเนินการสำรวจและประมาณการ

ราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายประพร บุญแกว (ขอย) 

และใหโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานกอสราง งบประมาณ  

297,654.- บาท (สองแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยหาสิบสี่บาทถวน)  

                                                     เหตุผล 

        กองชาง มีความประสงคจะดำเนินการจัดจางโครงการ ดังกลาว ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แตไมไดตั ้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และไมสามารถดำเนินการไดทันในหวงเดือนกันยายน 
2565 ดังนั้น จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  พรอมกันเงินงบประมาณ
รายจายฯ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามรายละเอียดดังนี้ 
       1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ดังนี้ 

       โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)  
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานกอสราง 
      งบลงทุน 
      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
      ประเภท  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายประพร                    
                  บุญแกว (ขอย)                                จำนวน   297,654.- บาท                                                                                      
                     รวมโอนเพ่ิม  จำนวน   297,654.- บาท 
      - เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายประพร บุญแกว (ขอย) 
หมูท่ี 7  ตำบลรอนพิบูลยอำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

       โอนลด  
      แผนงานงบกลาง 
      งานงบกลาง 
      งบกลาง 
      ประเภท  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ                  จำนวน   297,654.- บาท 
                                 รวมโอนลด  จำนวน   297,654.- บาท 
       ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยว ิธ ีการงบประมาณขององค กรปกครอง                      

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 
        2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี          
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ประเภท  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายประพร 
บุญแกว (ขอย) หมูท่ี 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 297,654.- บาท (สองแสนเกาหมื ่นเจ็ดพันหกรอยหาสิบสี ่บาทถวน)                   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547   และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 2561  หมวด  5 ขอ 59 ในกรณีที ่มีรายจายหมวดครุภัณฑที ่ดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
                                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

      โครงการนี้เปนโครงการท่ีคณะผูบริหารชุดเกาไดเขาแผนและประมาณการไวแลว         

แตติดปญหาเรื่องการอุทิศท่ีดินทำใหโครงการตกไป และพ่ีนองประชาชนแจงมาวาได

ทำการอุทิศท่ีดินเปนท่ีเรียบรอย และผมไดแจงกับ ส.ท.จักรพันธุ จลุภักดิ์ ในเบื้องตนแลว

ขอเรียนใหสมาชิกสภาไดรับทราบ ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา 
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง 
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ        

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน โครงการนี้ไดพยายามมา 2 – 3 ครั้งแลว และได                
ประสบความสำเร็จแลวในวันนี้ ผมไดสอบถามกับผูบริหารชุดนี้แลว มีการอุทิศกัน
เรียบรอยแลว พอไปดู ปร.4 ปร.5 ขณะนี้ตารางเมตรละ 1,000.- บาท แลวครับ 
เม่ือกอนตารางเมตรละ 600 – 700 บาท วัสดุอุปกรณข้ึนมาเยอะมาก คณะผูบริหาร
คงจะไดแกไขในแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป ขอขอบคุณคณะผูบริหารมากครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ 

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที ่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา               

ยกมือ เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                     

ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตติเร ื ่องขออนุม ัต ิก ันเง ินและขยายเวลาเบิกจายเงิน ประจำปงบประมาณ                    

พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน      

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 
นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน และ             
ขยายเวลาเบิกจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

หลักการ 
      ตามท่ี งานพัฒนาชุมชน ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ไดขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน งบลงทุน  คาครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑอื ่น โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำพรอมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ
จำนวน 500,000.- บาท โดยกำหนดติดตั้ง ณ ชุมชนปรีชาทอง และ ณ ชุมชนวัดเทพนมเชอืด 
ไปครั้งหนึ ่งแลว เมื่อคราวสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่ 2 ประจำป           
พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564 นั้น 

 เหตุผล 
      ขณะนี้ โครงการฯ ดังกลาว ไดดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบรอยแลว 
และอยูระหวางการจัดหาผูรับจางตามระเบียบพัสดุฯ  ซึ่งคาดวาไมสามารถกอหนี้ผูกพัน  
ไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัฒนาชุมชน ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล             
จ ึงจำเปนตองขออนุมัต ิก ันเง ินและขยายเวลาเบิกจายเง ิน ประจำปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565 กรณีย ังมิได ก อหนี ้ผ ูกพัน ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                  
งานส งเสร ิม และสน ับสน ุนความเข มแข ็ งของช ุมชน งบลงท ุน ค าคร ุภ ัณฑ                       
ประเภท ครุภัณฑอ่ืน โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำพรอมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง 

 งบประมาณ จำนวน 500,000. -  บาท (ห  าแสนบาทถ วน)  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

 และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  

       หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง 
ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความ
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือ เปลี ่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงและหรือขยายเวลา                
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา            

ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญ ครับ        

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมตติอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา               
ยกมือ เห็นชอบ  9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 9  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                     
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ 
     ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆบาง ขอเชิญครับ 

    ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เร ียนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาช ิกผ ู ทรงเก ียรต ิ  คณะผูบร ิหาร และ                     

ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอ 2 เรื่อง  

     เรื่องที่ 1 พี่นองประชาชนชุมชนโคกยางฝากขอบคุณ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ท่ีใหงบประมาณมาทำถนนเพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดสัญจรไปมาสะดวกยิ่งข้ึน 

     เรือ่งท่ี 2  ถนนสายบานปาบูรณ ทำไมถึงตกไปครับ รบกวนทานประธานสภาเทศบาลฝากถึง

คณะผูบริหารดวยครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               

จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ 

     ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  

ทุกทาน ดิฉัน นางอรภักดิ ์ เจนวิชชุเมธ วันนี้ดิฉันมีเรื่องท่ีจะเสนอ  4 เรื่อง        

        เรื่องที่ 1 กอนอื่นตองขอขอบคุณคณะผูบริหารไดไปดำเนินการเรื ่องลูกระนาด              

ใหตามจุดตาง ๆ ท่ีสมาชิกสภาไดเสนอไป เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 

 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2565  

      เรื ่องที่ 2 ขอติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาบาน               

ทุงโหมะ และหลังไฟฟาทราบมาวามีผูรับเหมาแลวใชไหมคะ ไมทราบวาจะดำเนินการเม่ือไหร 

ขณะนี้ทางเขาบานนองเทพเปนหลุมบอเยอะ เพราะรถสวนทางกันไมไดคะ  

     เรื่องท่ี 3  ขอแจงเรื่องหลอดไฟฟาเสีย 2 หลอด ในสำนักงานเทศบาล ตรงท่ีออกกำลังกาย 

ดวงท่ี 1 และดวงท่ี 2  

     เรื่องที่ 4 พี่นองประชาชนฝากถามมาวาทำไมซอยขางหลังเทศบาลถึงไมไปตัดหญาใหเขา 

เพราะ 2 ปมาแลวที่ไมไดไปตัด ไมทราบเพราะอะไร อยากทราบเหตุผลจากคณะผูบริหารคะ 

บริเวณทางเขาบานนองโชค ตลอดแนวคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               

จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ 

     ขอเชิญ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ 

นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  

ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอ  3 เรื่อง     

 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       เรื่องท่ี 1 เม่ือคราวประชุมครั้งท่ีแลว ผมไดเสนอใหทำกันสาดอาคารจำหนายสินคา

ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ผมอยากสอบถามวาทำไดหรือไมครับ  

    เรื่องท่ี 2 ฝากถึงกองชางชวยซอมฝาคูระบายน้ำสายจานเรียว เพราะชำรุดอยูหลายฝาแลว   

    เรื่องท่ี 3 ขอเสนอในงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผมขอเสนอใหซ้ือรถไถนาอีก 1 คัน 

เพ่ือไดชวยเหลือพ่ีนองประชาชน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด               

จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ 

     ขอเชิญ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ 

นางอำไพ  ศิริแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  

ทุกทาน วันนี้ดิฉันมีเรื่องท่ีจะเสนอ  2 เรื่อง     

     เรื่องท่ี 1 พ่ีนองประชาชนฝากมาคะ อยากใหเทศบาลทำปายบอกจุดสิ้นสุดเขตเทศบาล             

 ทุกจุดเลยคะ ไดมีการเสนอในการประชุมสภาครั้งหนึ่งแลวคะ 

    เรื่องท่ี 2 ถนนสายปรีชาทองรถเขาออกเยอะอยากจะขอกระจกโคงอีก 1 จุด คะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  จะซักถามหรือ

อภิปรายอีกบางครับ 

     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  

ทุกทาน ขอชี ้แจงของ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน วาขณะนี้ นางกนกพร  เดชเดโช               

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สจ.สัญชัย  แซลิ่ม ไดปรับปรุง

ถนนตอจากถนนคอนกรีต 5 ลานบาท ที ่ไดงบอุดหนุน ขณะนี ้องคการบริหาร                 

สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดทำเสร็จเรียบรอยแลวตามที่ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 

ตอนนี้ถนนสายนั้นยาวไปจนถึงหนาบานเลขาจักรพันธุ พี่นองประชาชนไดรับความ

สะดวก สวนบานปาบูรณทานนายกฯ ไดใหกองชางลงสำรวจแลว แตงบประมาณเหลือ

จายปนี้ไมเพียงพอ ขอชี้แจงให นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ไดรับทราบ ในสวนของ นางอรภักดิ์  

เจนวิชชุเมธ เรื่องลูกระนาดขณะนี้ติดตั้งเรียบรอยแลว ถนนท่ีจะซอมแซมทางลงไฟฟา

ขณะนี้ไดผู รับจางไปแลว และเรื ่องหลอดไฟที่นำเสนอมาจะนำไปแกไขครับ ในสวนของ             

นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร เรื่องกันสาดใหทานนายกฯ ตอบเองนะครับ เรื่องฝาคูระบายน้ำ           

ผมจะใหกองชางดำเนินการใหนะครับ และเรื่องรถไถผมไดคุยกับทานนายกฯ ในเรื่องของการ

ซอมถนน ใชรถ JCB ไมคอยสะดวกในการเกลี่ยพอเกลี่ยแลวเขาโพงหมด ไมเหมือนรถไถนา  

พอไถแลวออกขางหมด ผมเห็นดวยครับแตอยูที่งบประมาณ ในสวนของ นางอำไพ  ศิริแกว 

เรื่องปายบอกจุดสิ้นสุดเขตเทศบาล ผมเห็นดวยแตตองดูงบประมาณกอนครับ ในสวนของชุมชน

ปรีชาทองใหงานปองกันฯ สำรวจวามีเงินเหลือจายหรือไมจะดำเนินการใหขอบคุณครับ  

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา               

ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ 

     ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  

ทุกทาน เรื่องที่สมาชิกสภาไดเสนอแนะมาทุกเรื่อง ผมตองขอขอบคุณที่ทำหนาที่เปน

ตัวแทนใหกับพี ่นองประชาชน ที ่เสนอมาในที ่ประชุมแหงนี ้ถาไมขัดตอระเบียบ                  

ขอกฎหมาย ไมขัดตอศีลธรรม ผมในนามคณะผู บริหาร พรอมดวยปลัดเทศบาล 

เจาของงบประมาณในการดำเนินการ ยินดีปฏิบัติตอหนาที ่ถาไมขัดตอระเบียบ                   

ผมขอนุญาตชี้แจงเรื่องกันสาด 12 คูหา เพ่ือเปนหนาตาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

ผมก็มีโครงการจะทำกันสาดจะทำใหเปนระเบียบเรียบรอย ยินดีปรับปรุงนะครับ และ

เรื ่องการซื ้อรถไถนาตองคำนึงถึงระยะยาว ตองดูแล รักษา การสรางเครื ่องจักร                

เมื่อซอมราคาสูงนะครับ ขณะนี้องคกรตาง ๆ เขาไมสรางเครื่องจักรเลยครับ เขาใช

ระบบเชาเหมาดีกวามาดูแลรักษาครับ ถาถามวาซ้ือไดไหมเรามีงบประมาณจำกัดครับ           

วันกอนผมไดไปประชุมที ่สันนิบาตของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมไดรับฟงจาก

วิทยากรบรรยายโครงการสมารทซิตี้ การรองเรียนทางเฟสบุค การบริหารงานพนักงาน 

การดูแลประชาชน ผมขอแจงขาวดีจาก ส.ส.ชัยชนะ  เดชเดโช ท่ีทานไดประสาน 

 งบปรับปรุงขุมน้ำทายเรือ ป 2566 เขาจะลงมาดำเนินการใหประมาณ 50 ลาน            

ซึ่งไดขอแบบเรือขุดจำลอง และแมนางรอนแร เพื่อทำแบบ และป 2567 ฝายโยธา              

จะใหมาอีก 20 ลานบาท และเรื ่องสถานธนานุบาลเทศบาลฯ ไดรับหนังสือมา               

จากจังหวัด  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดสรางสถานธนานุบาลเพื่อรองรับ ชวยเหลือพี่นอง

ประชาชน และอีกเรื ่องหนึ ่งที ่ขาดเสียมิไดการตักบาตรเทโวซึ ่งไดร ับเงินสนับสนุนจาก                    

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหงบประมาณมาดำเนินการ 3 แสนบาท           

จัดกิจกรรมที่วัดเขานอยรวมกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2565 

ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ

อภิปรายอีกบางครับ 

     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ  

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  

ทุกทาน ผมขอชี้แจงเรื่องไฟฟาท่ีจะไปทำท่ีบานพ่ีเหมีย ส.ท.จักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดเสนอ

มามอบใหกองชางดำเนินการ ผมตองขอโทษดวยท่ีไมไดติดตาม ขอบคุณครับ 

  

  

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา             

ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ 

     ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  

ทุกทาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรวมกับงานนิติการ ไดลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่อง

สุนัขตามที่สมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอเมื่อคราวประชุมครั้งที่แลว ไดเจอผูที่ไดรับ

ความเดือดรอน ไดเก็บภาพแลวรายงานใหทานนายกฯ ทราบ ขณะนี้ไดทำหนังสือไป

ยังผูเลี้ยงสุนัขรายเดิมใหขนยายสุนัขออกไปจากพ้ืนท่ี เพ่ือลดความเดือดรอนของพ่ีนอง

ประชาชนบริเวณนั้น ในฐานะที่ดูแลกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม นางอรภักดิ์          

เจนวิชชุเมธ ไดพูดถึงในเรื ่องของการตัดหญาวาเทศบาลไมไดไปตัดถนนเสนนั้น              

ปลัดฯ ขอนำขอมูลไปตรวจสอบดูกอนคะ วาเพราะอะไรท่ีไมไดไปตัดหญา ขอบคุณคะ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ

อภิปรายอีกบางครับ 

     ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ  

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  

ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอ  4 เรื่อง   

       เรื่องท่ี 1 ผมอยากฝากถึงคณะผูบริหารชวยตรวจสอบเสียงตามสาย เพราะบางจุด

มีการแจงมาวามีปญหา 

     เร ื ่องที ่  2 จากการประช ุมคร ั ้ งท่ีแล ว การติดต ั ้งไฟฟาใต สะพานบริ เวณเขาน อย                                  

ซ่ึงทานรองนายกฯ ไดแจงมาแลววา ติดตั้งไฟฟารวมกับทางหลวง ผมไดไปสำรวจมาแลว มีจุดติด

ตั้งอยูแลว แตไมมีหลอดเปนจุดตัดเขาบานนาโพธิ์หนองคูขัน และอีกจุดตรงกลับรถหนาโรงไม 

ตรงนั้นอยากใหเพิ่มแสงสวางอีกสักหนอยเพราะมีหลอดนีออนแคหลอดเดียวครับ           

ทำใหพ่ีนองประชาชนชวยลดอุบัติเหตุได 

     เรื ่องที ่ 3  เรื ่องถังขยะจุดไหนสมควรเปลี ่ยน จุดไหนสมควรเก็บมาซอมแซม               

เพ่ือนำไปใชตอไดและในการเก็บคาธรรมเนียม พ่ีนองประชาชนฝากถามมาวา เขตท่ี 2 

ไมมีการเก็บมาหลายเดือนแลว ไมทราบเปนเพราะอะไร  

     เรื่องที่ 4  เรื่องกระจกโคงที่สมาชิกสภาทานอื่น ๆ  ไดกลาวไวในจุดที่ติดตั้งไวแลว 

บางจุดไมสามารถใชจริงได เกิดจากชำรุดหรือเกิดจากโดนปา แลวทำใหการมองเห็น 

ไมดี อยากฝากถามคณะผูบริหารวาสามารถซอมบำรุงไดหรือไม อยางนอยจะไดลด

คาใชจาย ขอบคุณครับ  

  

  

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

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

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 

จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ 

     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ  

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  

ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอ  4 เรื่อง   

     เรื ่องที ่ 1 การใชพื ้นที ่ว ัดพิศาลในการทำถนน ปนี ้คงไมทันแลวเพราะเปน                 

การประชุมครั ้งสุดทาย ผมคิดวาปหนาทานคงทำเสร็จ และเรื ่องการขออนุญาต               

ไปถึงไหนแลว แบบไหนอยางไร ขอบคุณครับ 

     เรื่องท่ี 2 ถนนในชุมชนปรีชาทองมีหลุมบอเยอะ เขาผาถนนติดตั้งประปา อยู 2 – 3 จุด  

    เรื ่องที่ 3 เรื ่องลูกระนาดที่จัดซื้อพรอมติดตั้งแลวมีกี ่จุด สมาชิกสภาทานอื่นได

ติดตามดวยครับ วาตรงจำนวนท่ีขอไปไหม  

   เรื่องที่ 4 การทำสมารทซิตี้ ตองหาแอดมินในระบบกอนครับ ขณะนี้เมสเซนเจอร 

ไมมีคนตอบเลยเรื่องรองเรียนในเฟสบุคขอความขึ้นมาเยอะมาก กอนที่ทานจะทำ

สมารทซิตี้ทานตองหาแอดมินตอบในเพจกอน ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ   จุลภักดิ ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                   

จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ 

     ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ  

นายณรงค  แซใช  
นายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม  

ทุกทาน กอนอื ่นตองขอขอบคุณ นายจักรพันธุ   จุลภักดิ์ ครับ เรื ่องสมารทซิตี้                

ผมขอฝากสำนักปลัดฯ และปลัดเทศบาล ชวยดูแลเรื่องเจาหนาที่ ทุกกอง/ฝายที่มี

หนาที่ชวยติดตามใหหนอยครับ และที่ทานสมาชิกสภาแจงมาวาตรงสะพานลอย              

เขานอยไฟไมสวาง ผมขอเรียนวาถาเราไปติดไฟสวางเกินไป ทางรถไฟเขาก็จะทำ

หนังสือแจงมายังเทศบาลฯ  สวนจุดใตสะพานลอยดำเนินการใหได ถาจุดที่รถไฟ             

หวงหามเราไปติดตั้งใหไมได เพราะเคยมีหนังสือทักทวงจากเขตรถไฟ ขอขอบคุณ   

ทานสมาชิกสภาทุกทานท่ีใหคำชี้แนะคณะผูบริหารเพ่ือไดรับทราบขอมูล ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ

อภิปรายอีกบางครับ ขอเชิญครับ หากไมมีผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ ในเรื่องของ

การทำเอกสารของคณะผูบริหารในระบบราชการ การเสนอญัตติเขามาหลังจากนี้คง

ไมบอยแลว ชวยทำญัตติใหถึงผมกอนสักนิดหนึ่ง ไมอยากโดนสมาชิกสภาตำหนิวา  

      

  

  

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

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

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 ประธานเซ็นตไปไดยังไงยังไมเห็นเอกสารในญัตติเลย ผมขอฝากทางเลขานุการสภา

ดวยครับ สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ            

ทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษานายกฯ  ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 

ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไว

เพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 

ปดการประชุม เวลา 12.45 น.  
 
(ลงชื่อ)................อัญชลี  สมาทิน..............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม 
               (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 
(ลงชื่อ).............จารีวัฒน  กุลเจริญ...........ผูตรวจรายงานการประชมุ 
             (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
                    
                   ตรวจถูกตอง 
 
(ลงชื่อ).............จักรพันธุ  จุลภักดิ์.........ประธานกรรมการ 
             (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
 

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

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

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
           
  



  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 

 



 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  
        

  

  
  
  
  
  
  
                            
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

  

  

  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  

  

  

  
  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

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

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

               (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 
(ลงชื่อ).............จารีวัฒน  กุลเจริญ...........ผูตรวจรายงานการประชมุ 
             (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
                    



                   ตรวจถูกตอง 
 
(ลงชื่อ).............จักรพันธุ  จุลภักดิ์...........ประธานกรรมการ 
             (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
 

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  
                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 


	ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

