
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�   
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําป" พ.ศ. ๒๕61 

ประชุมเม่ือวันท่ี   29  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61   เวลา 10.00 น. 
ณ  ห0องประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

***************** 
ผู0มาประชุม 

ลําดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตําแหน�ง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรเชษฐ     สรุภักดี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ     สุรภักดี  
2 นางอรภักด์ิ     เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล อรภักด์ิ     เจนวิชชุเมธ  
3 นายเอกชัย     ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย     ศรีพิทักษ  
4 นายชัยวัฒน    พิบูลย สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน    พิบูลย  
5 นายสุนทร      ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร      ขวัญชัยรัตน  
6 นายวัชระ       ภู,ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล วัชระ       ภู,ประเสริฐ  
7 นางเกษร        คงชาญกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เกษร        คงชาญกิจ  
8 นายวุฒิภัทร    ล.ไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล วุฒิภัทร    ล.ไพบูลย  
9 นางจารีวัฒน   กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน   กุลเจริญ  

 

ผู0ไม�มาประชุม 

ลําดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตําแหน�ง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นางนันทา       เทิดรัตนพงศ รองประธานสภาเทศบาล  -ลา- 
2 นายชาญชัย    จันทรแก5ว สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 
3 นายสุทธิรักษ   ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 
4 นายสาโรช      แซ,ลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 

ผู0เข0าร�วมประชุม 

ลําดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตําแหน�ง       ลายมือช่ือ    หมายเหตุ 
๑ นายอัศวิน        จินตวร นายกเทศมนตรี อัศวิน        จินตวร  
๒ นายพงศชัย      ทิวากรพิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พงศชัย      ทิวากรพิสุทธิ์  
3 นายไชยา        ลุยจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรี ไชยา        ลุยจันทร  
4 นายพรเทพ       เพชรอนันต รองปลัดเทศบาล พรเทพ      เพชรอนันต  
5 นางสุธาสินีว     บุญสวยขวัญ ผู5อํานวยการกองการศึกษา สุธาสินีว     บุญสวยขวัญ  
6 นางจิระวรรณ   รุ,งฤทัยวัฒน หัวหน5าสํานักปลัดเทศบาล จิระวรรณ   รุ,งฤทัยวัฒน  

 

             ตรวจถูกต5อง           

     (นายวัชระ  ภู,ประเสริฐ) 
       ประธานกรรมการ 

 ตรวจถูกต5อง                               ตรวจถูกต5อง           

                   (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                   (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                กรรมการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
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ผู0เข0าร�วมประชุม 

ลําดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตําแหน�ง       ลายมือช่ือ    หมายเหตุ 
7 นายวีระวัฒน    สุภาวีระวัฒน หัวหน5าฝFายแบบแผนและก,อสร5าง วีระวัฒน    สภุาวีระวัฒน  
8 นายทักษิณ      สุทธิเจริญ หัวหน5าฝFายวิชาการและแผนงาน ทักษิณ      สุทธิเจริญ  
9 นางสาวอัญชลี   อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ อัญชลี       อิสสภาพ  

ก�อนระเบียบวาระการประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.  
นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        เรียนท,านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท,านสมาชิกสภาผู5ทรงเกียรติ  คณะ
ผู5บริหาร  และผู5เข5าร,วมประชุมทุกท,าน วันนี้เปHนการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 
4  ประจําปI พ.ศ. 2561 ซ่ึงตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกายน 2561  เวลา  
10.00 น. ณ ห5องประชุมสภาเทศบาล  ขณะนี้สมาชิกสภามาครบองคประชุมแล5ว  
ขออนุญาตเรียนเชิญท,านประธานได5จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ และขอ
อนุญาตอ,านประกาศฯ                                     

ประกาศเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�  
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4   

ประจําป" พ.ศ. 2561 
************** 

       ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย  ได5กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปI พ.ศ. 2561 โดยมีระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต,
วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2561 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย 
สมัยแรก เม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ  2561 และประกาศเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย เรื่อง 
การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปI พ.ศ. 2561 และวันเริ ่มประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจําปI พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2561 นั้น 
 

       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒5  วรรคแรก  แห,งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แก5ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปI พ.ศ. 2561 ต้ังแต,วันท่ี  
1 - 30  พฤศจิกายน   2561 
       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

                                       สุรเชษฐ  สุรภักดี 
                                   (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 
                        ประธานสภาเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย   

  
       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ท,านสมาชิกสภาผู5ทรงเกียรติทุกท,าน ท,านนายกฯ ท,านรองนายกฯ ท้ัง 2 ท,าน             
ท,านท่ีปรึกษานายกฯ ท,านเลขานายกฯ รวมถึงข5าราชการ ลูกจ5าง และผู5ท่ีรับฟQงเสียง 
ตามสายทุกท,าน  วันนี้เปHนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปI  
พ.ศ. 2561 ซ่ึงตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 น.  
ณ ห5องประชุมสภาเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย  วันนี้มีระเบียบวาระอยู,ท้ังหมด  5 วาระ  
แต,มีวาระเร,งด,วนที่ทางคณะผู5บริหารขอเพิ่มเติมต,อที่ประชุมสภาแห,งนี ้ จํานวน  
2 วาระ ก,อนท่ีผู5บริหารจะเสนอผมขอให5ทางเลขานุการสภาเทศบาลได5อธิบายเรื่อง
ระเบียบฯ ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน� กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

      เรียนท,านประธานสภา ขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติมในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว,าด5วยข5อบังคับการประชุมสภาท5องถ่ิน พ.ศ. 2547  
      ข5อ ๓๘ ญัตติท้ังหลายต5องทําเปHนหนังสือยื่นต,อประธานสภาท5องถ่ินล,วงหน5า  
ก,อนวันประชุมไม,น5อยกว,าห5าวันและมีสมาชิกสภาท5องถ่ินรับรองอย,างน5อยสองคน  
แต,หากสภาท5องถ่ินนั้นมีสมาชิกสภาท5องถ่ินเหลืออยู,น5อยกว,าแปดคนให5มีสมาชิกสภา 
ท5องถ่ินรับรองหนึ่งคนเว5นแต,ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดวิธีการเสนอญัตติไว5 
เปHนอย,างอ่ืน 
       การเสนอญัตติให5อนุโลมใช5ตามแบบท5ายระเบียบนี้  
       ญัตติร,างข5อบัญญัติเก่ียวด5วยการเงินจะเสนอได5ต,อเม่ือมีคํารับรองของผู5บริหาร 
ท5องถ่ิน  
        ญัตติท่ีผู5บริหารท5องถ่ินเปHนผู5เสนอไม,ต5องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง ญัตติดังต,อไปนี้
อาจเสนอด5วยวาจาในท่ีประชุมสภาท5องถ่ินได5โดยให5นําความใน ข5อ ๓๙ มาใช5บังคับ  
     (๑) ขอให5รับรองรายงานการประชุม  
     (๒) ขอให5รับรองรายงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการต,างๆ ท่ีสภาท5องถ่ินต้ังข้ึน  
     (๓) ขอปรึกษาหรือขอให5พิจารณาเปHนเรื่องด,วน  
     (๔) ขอให5พิจารณาร,างข5อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข5อ ๔๕  
     (๕) ญัตติตามข5อ ๔๑  
     (๖) ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต  
        การบรรจุญัตติท่ีเสนอด5วยวาจาตามวรรคห5า ให5ประธานท่ีประชุมบรรจุเข5า 
ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
        ข5อ ๓๙ การเสนอญัตติด5วยวาจานั้น ให5นําความในข5อ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช5 
บังคับโดยอนุโลม  
         การรับรองญัตติเช,นว,านี้ให5กระทําโดยวิธียกมือข้ึนพ5นศีรษะ  
        ข5อ ๖๓ สมาชิกสภาท5องถ่ินผู5 ใดประสงคจะกล,าวถ5อยคําใดต,อท่ีประชุม 
สภาท5องถ่ินให5ยกมือข้ึนพ5นศีรษะ เม่ือประธานสภาท5องถ่ินอนุญาตแล5วจึงกล,าวได5  
โดยให5ยืนกล,าว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซ่ึงจัดไว5ก็ได5และต5องกล,าวกับประธานสภาท5องถ่ิน 
ขออนุญาตอธิบายระเบียบเพียงแค,นี้ ขอบคุณค,ะ 

  
       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณเลขานุการสภา ครับ 
         ขอเชิญท,านนายกฯ ครับ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

       สืบเนื่องจากญัตติของคณะผู5บริหารตกไปสองญัตติเลยต5องขอนําเสนอและ 
ขอเพ่ิมเติม คือ ระเบียบวาระท่ี 6  คือ ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบวาระท่ี 7 คือ  
ญัตติขออนุมัติให5องคการบริหารส,วนตําบลร,อนพิบูลย กระทํากิจการในเขตเทศบาลตําบล
ร,อนพิบูลย นี่คือญัตติท่ีจะขอเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณท,านนายกฯ ขอผู5รับรองด5วยครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ 7 ท,าน) ในฐานะ
ประธานสภาจะขอรับบรรจุญัตติท้ัง 2 ญัตติ เข5าในวาระการประชุม  วันนี้จะมีระเบียบวาระ
ท่ีจะต5องพิจารณากันท้ังหมด 7 วาระ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ นะครับ 

ท่ีประชุม         รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ 
         สําหรับเรื่องท่ีจะแจ5งให5ทราบในวันนี้มีเรื่องของกองการศึกษา จํานวน 2 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1 โครงการตักบาตรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปIใหม, จะจัดในวันท่ี 1 มกราคม 2562 
เวลา 06.00 น. ซ่ึงน,าจะจัดท่ีตลาดรุ,งเรือง โดยจะจัดพิธีทางศาสนา และตักบาตรข5าวสาร
อาหารแห5ง 
เรื่องท่ี 2  โครงการจัดงานวันเด็กแห,งชาติ ซ่ึงจะจัดในวันเสารท่ี 12 มกราคม 2562  
เริ่มต้ังแต,เวลา 07.00 น. ณ ท่ีว,าการอําเภอร,อนพิบูลย จะมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการ 
การแสดงต,าง ๆ  
       ผมมีเรื่องท่ีจะแจ5งให5ท่ีประชุมทราบ  2 เรื่อง ครับ 

ระเบียบวาระท่ี   2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2  ประจําป"  
พ.ศ. 2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน  2561 

        ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ดําเนินการครับ 
นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

       เรียนท,านประธานสภาท่ีเคารพ ท,านสมาชิกผู5ทรงเกียรติ คณะผู5บริหาร และผู5เข5าร,วม
ประชุมทุกท,านค,ะ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปI 2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2561   
ซึ่งรายงานการประชุมมีทั้งหมด 52 หน5า ประกอบด5วย 19 วาระ หน5าที่ 1 เปHน
รายชื่อผู5มาประชุม จํานวน 11 ท,าน ผู5ไม,มาประชุม จํานวน 2 ท,าน และผู5เข5าร,วมประชุม 
จํานวน 5 ท,าน หน5าท่ี 2 เปHนรายชื่อผู5เข5าร,วมประชุมเพ่ิมเติมจากหน5าท่ี 1 อีกจํานวน  
7  ท,าน และเปHนเนื้อหาก,อนท่ีจะเข5าสู,ระเบียบวาระการประชุม จนถึง หน5าท่ี 4  ระเบียบ
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ5งให5ท่ีประชุมทราบ – ไม,มี - ระเบียบที่ 2 เรื ่องรับรอง
รายงานการประช ุมสภาเทศบาล สมัยว ิสามัญ สมัย ที ่ 3 ครั ้ง ที ่ 1 ประจําปI  
พ.ศ. 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 จนถึง หน5าท่ี 5 มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 ประจําปI  
พ.ศ.2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ และประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน  

3 รายการ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,ายครุภัณฑฯ ดังกล,าว กรณียังมิได5ก,อหนี้
ผูกพัน จนถึง หน5าท่ี 8  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน ไม,เห็นชอบ ไม,มี และงดออกเสียง  
1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ,ายเปHนรายการ
ใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทค,าท่ีดินและสิ่งก,อสร5าง, ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟ]าและวิทยุ, ประเภทครุภัณฑสํานักงาน, ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร, และ
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส,ง และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,าย
ประเภทค,าท่ีดินและสิ่งก,อสร5าง และครุภัณฑฯ ดังกล,าว กรณียังมิได5ก,อหนี้ผูกพัน จนถึง 
หน5าท่ี 14 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน ไม,เห็นชอบ ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 6 รายการ และประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,ายครุภัณฑฯ 
ดังกล,าว กรณียังมิได5ก,อหนี้ผูกพัน  จนถึง หน5าท่ี 18  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน  
ไม,เห็นชอบ  ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทครุภัณฑ
กีฬา โครงการส,งเสริมการกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพแก,ประชาชน และขออนุมัติ 
กันเงินงบประมาณรายจ,ายครุภัณฑดังกล,าว กรณียังมิได5ก,อหนี้ผูกพัน จนถึง หน5าท่ี 21  
มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท, าน ไม, เห็นชอบ ไม, มี  และงดออกเสี ยง 1 เสี ยง  
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, 
ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส,งและขออนุมัติ 
กันเงินงบประมาณรายจ,ายครุภัณฑฯ ดังกล,าว กรณียังมิได5ก,อหนี้ผูกพัน จนถึง หน5าท่ี 24  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน ไม,เห็นชอบ ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบ
วาระท่ี 8  เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ,ายเงินงบประมาณรายจ,าย  ประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณียังมิได5ก,อหนี้ผูกพัน ประเภทอาคารต,าง ๆ โครงการก,อสร5าง
โรงเรื อนพักขยะอันตราย จนถึ ง หน5 า ท่ี  25 มติ ท่ีประชุม เห็ นชอบ 10 ท, าน  
ไม,เห็นชอบ ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องญัตติขออนุมัติ
ขยายเวลาการเบิกจ,ายเงินงบประมาณรายจ,าย  ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรณียังมิได5ก,อหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จนถึง หน5าท่ี 27 มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ 10 ท,าน ไม,เห็นชอบ ไม,มี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 10  
เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โครงการซ,อมแซมถนนแอสฟQลทติกคอนกรีต สายใต5สะพานเขาน5อย 
บ5านนาโพธิ์ หมู,ที่ 7 ตําบลร,อนพิบูลย อําเภอร,อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,ายโครงการฯ ดังกล,าว กรณียังมิได5ก,อหนี้ผูกพัน  
จนถึง หน5าที่ 29 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน ไม,เห็นชอบ ไม,มี และงดออก
เส ีย ง  1  เสี ยง  ระ เ บียบวาระ ท่ี  11 เรื่ องญัตติขออนุ มั ติ โอนเงินงบประมาณ  
 

       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 



                       - 6 - 
 ไปต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก,อสร5างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายข5างปQ`ม ป.ต.ท. สามแยกสวนผัก หมู,ท่ี 10 ตําบลร,อนพิบูลย อําเภอร,อนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,ายโครงการฯ ดังกล,าว  
กรณียังมิได5ก,อหนี้ผูกพัน จนถึง หน5าท่ี 31 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน ไม,เห็นชอบ  
ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงซ,อมแซมถนน
แอสฟQลทติกคอนกรีต สายบ5านทุ,งโหมaะ หมู,ท่ี 5 ตําบลร,อนพิบูลย อําเภอร,อนพิบูลย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,ายโครงการฯ ดังกล,าว กรณียัง
มิได5ก,อหนี้ผูกพัน จนถึง หน5าท่ี 35 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน ไม, เห็นชอบ  
ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการต,อเติมอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย (ตลาดใหม,) หมู, ท่ี 7 ตําบลร,อนพิบูลย อําเภอร,อนพิบูลย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,ายโครงการฯ ดังกล,าว กรณียัง
มิได5ก,อหนี้ผูกพัน จนถึง หน5าท่ี 38 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน ไม, เห็นชอบ  
ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก,อสร5างบุกเบิกถนนสาย
บ5านนายเขียว – บ5านหนองบอน หมู,ท่ี 7 และหมู,ท่ี 10 ตําบลร,อนพิบูลย อําเภอร,อนพิบูลย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,ายโครงการฯ ดังกล,าว กรณียัง
มิได5ก,อหนี้ผูกพัน จนถึง หน5าท่ี 42 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน ไม, เห็นชอบ  
ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง หน5าท่ี 43 ระเบียบวาระท่ี 15  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซ,อมแซม
ถนนแอสฟQลทติกคอนกรีต สายโรงรม หมู, ท่ี 7 ตําบลร,อนพิบูลย อําเภอร,อนพิบูลย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,ายโครงการฯ ดังกล,าว กรณียัง
มิได5ก,อหนี้ผูกพัน จนถึง หน5าท่ี 45 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน ไม, เห็นชอบ  
ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซ,อมแซมถนนแอสฟQลทติ
กคอนกรีต สายหลังตลาดใหม, – วัดเนกขัมมาราม หมู,ท่ี 7 ตําบลร,อนพิบูลย อําเภอ
ร,อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,ายโครงการฯ 
ดังกล,าว กรณียังมิได5ก,อหนี้ผูกพัน จนถึง หน5าท่ี 47 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท,าน  
ไม,เห็นชอบ  ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 17 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซ,อมแซม
ถนนแอสฟQลทติกคอนกรีต สายเขาน5อย – ดรุณศึกษา หมู,ท่ี 7 ตําบลร,อนพิบูลย อําเภอ
ร,อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ,ายโครงการฯ 
ดั งกล, าว กรณียั งมิ ได5 ก, อหนี้ ผู กพัน จนถึ ง หน5 า ท่ี  49 มติ ท่ีประชุ ม เห็ นชอบ  
 

       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 10 ท,าน ไม,เห็นชอบ  ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 18 เรื่องญัตติขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ,ายเปHนรายการใหม, ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ
ก,อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสวงคารแคร  - ทางเข5าหลุมขยะ หมู,ท่ี 12ตําบล
ร,อนพิบูลย อําเภอร,อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ,ายโครงการฯ ดังกล,าว กรณียังมิได5ก,อหนี้ผูกพัน จนถึง หน5าท่ี 52 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
10 ท,าน ไม,เห็นชอบ  ไม,มี  และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 19เรื่องการติดตามผล
การประชุมครั้งท่ีผ,านมา และเรื่องอ่ืน ๆ จนถึง หน5าท่ี 52  ปbดประชุมเวลา 12.35  น.  
ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 เพียงแค,นี้ ขอบคุณค,ะ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไม,ทราบว,ามีสมาชิกสภาท,านใด จะขอแก5ไขในส,วนท่ีไม,
ถูกต5องบ5างครับ หากไม,มีสมาชิกสภาท,านใด ขอแก5ไขในส,วนท่ีไม,ถูกต5อง ผมถือว,าสภาแห,งนี้ 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี  
26 กันยายน  2561 ครับ 

มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ประจําป"  
พ.ศ. 2561  ประชุมเม่ือวันท่ี  26  กันยายน  2561   

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต�งตั้งเปEนคณะกรรมการ  
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�                                
     ขอเชิญคณะผู5บริหารเสนอญัตติ ครับ    

นายพงศ�ชัย ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
ได0รับมอบอํานาจจาก 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนท,านประธานสภา วันนี้คณะผู5บริหารขอเสนอญัตติ  เรื ่องขอความเห็นชอบ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต,งต้ังเปHนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ด5วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 
        ด5วยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห,งชาติ ได5ออกประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห,งชาติ เรื่องหลักเกณฑเ พ่ือสนับสนุนให5องคกรปกครอง 
ส,วนท5องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท5องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 ข5อ 12 ให5มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด5วย 
(3) สมาชิกสภาองคกรปกครองส,วนท5องถ่ินท่ีสภาองคกรปกครองส,วนท5องถ่ินมอบหมาย
จํานวนสองคนเปHนกรรมการ และข5อ 13 ให5มีวาระอยู,ในตําแหน,งคราวละสี่ปIนับแต,วันท่ีออก
คําสั่งแต,งต้ัง โดยมีอํานาจหน5าท่ี ดังต,อไปนี้ 
        (1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปIของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
        (2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให5เปHนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตาม
ข5อ 10 
        (3) ออกระเบียบท่ีจําเปHนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ท้ังนี้ ต5องไม,ขัดหรือ
แย5งกับประกาศนี้ 
 

       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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         (4) สนับสนุนให5บุคคลในท5องถ่ินสามารถเข5าถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบ5าน ในชุมชน 

หรือหน,วยบริการ ได5อย,างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
        (5) ให5คําแนะนําในการจัดทําข5อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงาน
สาธารณสุขของกลุ,มเป]าหมาย แก,หน,วยงาน องคกรหรือกลุ,มประชาชน และองคกรปกครอง
ส,วนท5องถ่ิน 
        (6) พิจารณาให5ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน  
การจ,ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 เหตุผล 
        ตามประกาศฯ ฉบับดังกล,าว กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล 
ร,อนพิบูลย ต5องดําเนินการคัดเลือกกรรมการกองทุนชุดใหม, โดยต5องขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ด ังนั ้น เพื ่อให5เปHนไปตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห,งชาติฯ พ.ศ. 2561 ข5อ 12 (3) กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย จึงขอนําเรียนเสนอต,อท่ีประชุมสภาเทศบาล 
ได5โปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 คน เพ่ือเปHนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ต,อไป 
ด5านหลังมีเอกสารประกอบ จํานวน 1 หน5า 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอบคุณท,านรองนายกพงศชัยครับ ขอเชิญสมาชิกสภาได5เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปHน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ท,านท่ี 1 ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญคุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย ศรีพิทักษ� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท,านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขอเสนอ คุณอรภักด์ิ เจนวิชชุเมธ เปHน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ท,านท่ี 1 ครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ขอผู5รับรองด5วยครับ (มีผู5รับรองถูกต5อง) 
      มีสมาชิกสภาท,านใดจะเสนอสมาชิกสภาท,านอ่ืนอีกหรือไม, หากไม,มีสมาชิกสภาท,านใด
เสนอสมาชิกสภาท,านอ่ืนอีก สรุปว,าท่ีประชุมสภาฯ แห,งนี้ มีมติเห็นชอบให5 คุณอรภักด์ิ 
เจนวิชชุเมธ เปHนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย  
ท,านท่ี 1 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบเลือก คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ เปEนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห�งชาติ ท�านท่ี 1 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ต,อไป ขอเชิญสมาชิกสภาได5เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปHนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ท,านท่ี 2 ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญคุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ 

นายชัยวัฒน� พิบูลย� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท,านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขอเสนอ คุณเกษร คงชาญกิจ เปHนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย  ท,านท่ี 2 ครับ 

  

       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ ขอผู5รับรองด5วยครับ (มีผู5รับรองถูกต5อง) 
       มีสมาชิกสภาท,านใดจะเสนอสมาชิกสภาท,านอ่ืนอีกหรือไม, หากไม,มีสมาชิกสภาท,านใด
เสนอสมาชิกสภาท,านอ่ืนอีก สรุปว,าท่ีประชุมสภาฯ แห,งนี้ มีมติเห็นชอบให5 คุณเกษร  
คงชาญกิจ เปHนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย  
ท,านท่ี 2 

มติท่ีประชุม          เห็นชอบเลือก คุณเกษร คงชาญกิจ เปEนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� ท�านท่ี 2 

        ครับ สรุปว,าสภาฯ แห,งนี้ ได5เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ครบจํานวน 2 ท,าน ตามท่ีสมาชิกสภาได5เสนอมาและให5ความ
เห็นชอบ ประกอบด5วย 
        1. คุณอรภักด์ิ  เจนวิชชุเมธ 
        2. คุณเกษร    คงชาญกิจ 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2561 
        ขอเชิญคณะผู5บริหารเสนอญัตติ ครับ    

นายอัศวิน จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

        เรียนท,านประธานสภา วันนี้คณะผู5บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่องรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงาน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด5วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
        เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัตงิาน ประจําปIงบประมาณ 
พ.ศ. 2561   

เหตุผล 
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก5ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13)  
พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ได5กําหนดให5นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงาน  ตามนโยบายท่ีได5แถลงไว5ต,อสภาเทศบาลเปHนประจําทุกปI เทศบาลตําบล
ร,อนพิบูลย จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให5สภา
แห,งนี้ทราบ 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ตามท่ีกระผม นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตําบลร,อนพิบูลย ได5แถลงนโยบายการ
บริหารงานต,อสภาเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 โดยได5
กําหนดนโยบายไว5 7 ด5าน ประกอบด5วย 

1) นโยบายการพัฒนาด5านการเมือง การบริหาร 
2) นโยบายด5านการพัฒนาด5านการศึกษาและกีฬา 
3) นโยบายด5านการพัฒนาสังคม 
4) นโยบายด5านเศรษฐกิจชุมชนและการท,องเท่ียว 
5) นโยบายการพัฒนาด5านโครงสร5างพ้ืนฐาน 
6) นโยบายด5านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปQญญาท5องถ่ิน 
7) นโยบายการพัฒนาด5านสาธารณสุขและสิ่งแวดล5อม 

       ตรวจถูกต5อง 
 

(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 โดยได5แปลงนโยบายดังกล,าวไปสู,การปฏิบัติด5วยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม 

ต,าง ๆ เพ่ือพัฒนาและสร5างความเจริญให5กับท5องถ่ิน รวมท้ังตอบสนองต,อปQญหาความ
ต5องการของท5องถ่ิน ตามภารกิจหน5าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว5 
          รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เปHนการสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกโครงการและกิจกรรมเปHนโครงการท่ีมีความสอดคล5อง
กับนโยบายท่ีได5แถลงไว5 ซ่ึงกระผมได5มุ,งเน5นการแก5ไขปQญหาความเดือดร5อน เพ่ือให5พ่ีน5อง
ประชาชนได5รับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด ตามท่ีได5มุ,งหวังเอาไว5ภายใต5ข5อจํากัด
หลายประการ ซ่ึงกระผมและคณะได5เข5ามาดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเปHนท่ีน,าพอใจ
ในระดับหนึ่ง 
        ดังนั้น เพ่ือให5เปHนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก5ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ได5กําหนดให5นายกเทศมนตรีจัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได5แถลงไว5ต,อสภาเทศบาลเปHนประจําทุกปI 
กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย 
ประจําปI 2561 โดยสรุป ดังนี้ 

1) นโยบายด0านการเมืองการบริหาร  
เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ได5ดําเนินการตามนโยบายด5านการเมืองการบริหาร  

ในรอบปI 2561 ประกอบด5วย 9 โครงการ (รายละเอียดหน5าท่ี 1 – 3) ดังนี้ 
1) จ5างเหมาทําความสะอาดสถานท่ีราชการ งบประมาณท่ีใช5  221,936  บาท 
2) ประชาสัมพันธและปรับข5อมูลแผนท่ีภาษี งบประมาณท่ีใช5    13,704 บาท 
3) ภาษีเคลื่อนท่ี                                  งบประมาณท่ีใช5        -        บาท 
4) มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ5างดีเด,น         งบประมาณท่ีใช5        -         บาท 
5) อบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม        งบประมาณท่ีใช5    12,232  บาท        

ฝdกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาฯ    งบประมาณท่ีใช5  308,271  บาท 
6) ส,งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน  

                                                   งบประมาณท่ีใช5   13,704 บาท 
7) จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล                    งบประมาณท่ีใช5   13,133 บาท 
8) จ5างเหมาบริการพนักงานบันทึกข5อมูลฯ    งบประมาณท่ีใช5   40,355 บาท 
*มีการดําเนินโครงการโดยไม,ใช5เงินงบประมาณของเทศบาล 

2) นโยบายการพัฒนาด0านการศึกษาและกีฬา 
เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ได5ดําเนินการตามนโยบายด5านการศึกษาและกีฬา  
ในรอบปI 2561  ดังนี้ (รายละเอียดหน5าท่ี 4 – 6) 
1) อาหารเสริม (นม)                     งบประมาณท่ีใช5  2,026,135.94  บาท 
2) โครงการอาหารกลางวัน             งบประมาณท่ีใช5   4,610,000      บาท 
3) จ5างเหมา รปภ.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ   

                                          งบประมาณท่ีใช5      110,700      บาท 
 

       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 4) จ5างเหมาแม,บ5านศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ  

                                           งบประมาณท่ีใช5        81,090      บาท 
5) จ5างเหมาครูผู5ช,วยผู5ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

                                           งบประมาณท่ีใช5         66,200     บาท 
6) อาหารกลางวันค,าจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ       

                                            งบประมาณท่ีใช5       368,400   บาท 
7) พัฒนาผู5ดูแลเด็ก                        งบประมาณท่ีใช5            -          บาท 
8) พัฒนาคุณภาพผู5เรียน                  งบประมาณท่ีใช5            -          บาท 
9) บ5าน วัด โรงเรียน                        งบประมาณท่ีใช5           -          บาท 
10)  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา             งบประมาณท่ีใช5          -          บาท 
11)  คาราวานเสริมสร5างประสบการณเด็ก งบประมาณท่ีใช5   18,192      บาท 
12)  พัฒนาครูผู5ดูแลเด็ก บุคลากรฯ        งบประมาณท่ีใช5    11,075.50 บาท 
13) ศพด.คุณภาพสานสัมพันธชุมชน       งบประมาณท่ีใช5       2,844     บาท 
14)  ค,ายคุณธรรมจริยธรรม                 งบประมาณท่ีใช5     13,652     บาท 
15) เพ่ิมประสิทธิภาพคณะบริหารสภาเด็กฯ  

                                             งบประมาณท่ีใช5       7,025.50  บาท  
16)  จัดงานวันเด็กแห,งชาติ                 งบประมาณท่ีใช5   109,818.15 บาท 
17)  จัดการแข,งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนฯ 

                                             งบประมาณท่ีใช5   265,715.46  บาท 
         *มีการดําเนินโครงการโดยไม,ใช5เงินงบประมาณของเทศบาลหรือใช5งบประมาณจาก
ส,วนอ่ืน ๆ    
3) นโยบายด0านการพัฒนาสังคม 
    เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ได5ดําเนินการตามนโยบายด5านการศึกษาและกีฬา  
ในรอบปI 2561  ดังนี้ (รายละเอียดหน5าท่ี 7 – 9)  
      1)  เบ้ียยังชีพผู5สูงอายุ                      งบประมาณท่ีใช5        9,339,800   บาท 
      2)  เบ้ียยังชีพผู5พิการ                        งบประมาณท่ีใช5       1,863,200    บาท 

3) เบ้ียยังชีพผู5ปFวยเอดส                   งบประมาณท่ีใช5    108,700         บาท 
4) ฝdกซ5อมแผน                              งบประมาณท่ีใช5      36,917.50    บาท 
5) ส,งเสริมกิจกรรมด5านการพัฒนาสตรีฯ 

                                        งบประมาณท่ีใช5        7,945         บาท 
6) อบรมและศึกษาดูงานของผู5นําชุมชน       

                                       งบประมาณท่ีใช5     385,885         บาท 
7) ส,งเสริมกิจกรรมชมรมผู5สูงอายุ      งบประมาณท่ีใช5     106,022         บาท 
8) จัดซ้ือพร5อมติดต้ังกระจกโค5ง         งบประมาณท่ีใช5       99,400        บาท 
9) ช,วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล  งบประมาณท่ีใช5       51,689        บาท 

 
       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 10)  ค,าใช5จ,ายในการจัดการจราจร        งบประมาณท่ีใช5              49,850  บาท 

11) บ5านท5องถ่ินประชารัฐร,วมใจ เทิดไท5องคราชัน 
                                        งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ      150,000  บาท 

     (12) ก,อสร5างรั้วกําแพงอาคารดับเพลิง   งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ        64,700  บาท 
4) นโยบายด0านเศรษฐกิจชุมชนและการท�องเท่ียว 
         เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ได5ดําเนินการตามนโยบายด5านเศรษฐกิจชุมชนและการ
ท,องเท่ียว ในรอบปI 2561  ดังนี้ (รายละเอียดหน5าท่ี 10)  

1) ส,งเสริมการประกอบอาชีพฯ         งบประมาณท่ีใช5       32,405      บาท 
2) ต,อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย                        

                                                           งบประมาณท่ีใช5     813,900      บาท 
5) นโยบายการพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 
         เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ได5ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาด5านโครงสร5าง
พ้ืนฐาน ในรอบปI 2561 ดังนี้ (รายละเอียดหน5าท่ี 11) 

1) อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา ถนนสายปFาชมพู, หมู, 13            
                                          งบประมาณท่ีใช5      650,000     บาท 

2) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ]าสาธารณะ จํานวน 5 จุด ได5แก,     
- ถนนทวีวัฒนา หมู, 5 
- ถนนหูด,าน หมู, 1 
- ถนนวังไทรใต5ฝFายผลิต หมู, 7 
- ถนนเขาน5อย หมู, 7 
- ถนนสายหนองเปHด-สุดเขตเทศบาล หมู, 7                              
                                         งบประมาณท่ีใช5      676,032.81   บาท 

3) ก,อสร5างบุกเบิกถนนสายบ5านป]าต้ัง – ปรีชาทอง หมู, 12                   
                                         งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ    102,000   บาท 

4) ก,อสร5างถนนคสล.สายบ5านนายประพร บุญแก5ว หมู, 7                              
                                        งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ    148,000   บาท 

5) ก,อสร5างท,อลอดเหลี่ยมคสล.ถนนสายคลองเลียบรางรถไฟ หมู, 7                            
                                        งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ    253,000   บาท 

6) ก,อสร5างถนนคสล.ข5างปQ`มปตท.สามแยกสวนผัก หมู, 10                             
                                        งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ    284,000   บาท 

7) ก,อสร5างถนนคสล.สายแสวงคารแคร – ทางเข5าหลุมขยะ หมู, 12                            
                                        งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ  1,050,000   บาท 

8) ก,อสร5างบุกเบิกถนนสายบ5านนายเขียว – บ5านหนองบอน หมู, 7 หมู, 10                  
                                        งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ 1,427,000   บาท 

9) ปรับปรุงซ,อมแซมถนนแอสฟQลทติกคอนกรีตสายบ5านทุ,งโหมaะ หมู, 5                            
                                        งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ    683,000   บาท 

       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 10) ซ,อมแซมถนนแอสฟQลทติกสายโรงรม หมู, 7                              

                                        งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ       32,000   บาท 
11)  ซ,อมแซมถนนแอสฟQลทติกคอนกรีตสายเขาน5อย – ดรุณศึกษา หมู, 7                             

                                        งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ      13,000   บาท 
12)  ซ,อมแซมถนนแอสฟQลทติกคอนกรีตสายใต5สะพานเขาน5อย – นาโพธิ์ หมู, 7                             

                                        งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ      38,000   บาท 
13) ซ,อมแซมถนนแอสฟQลทติกคอนกรีตสายหลังตลาดใหม, – วัดเนกขัมมาราม  

หมู, 7                                งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ     107,000   บาท 
6) นโยบายด0านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปMญญาท0องถ่ิน 
         เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ได5ดําเนินการตามนโยบายด5านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปQญญาท5องถ่ิน ในรอบปI 2561 ดังนี้ (รายละเอียดหน5าท่ี 12 – 14 ) 

1) งานรัฐพิธีต,าง ๆ                        งบประมาณท่ีใช5     167,564      บาท 
2) งานประเพณีสงกรานตและวันกตัญfู งบประมาณท่ีใช5    70,277      บาท 
3) งานประเพณีลอยกระทง              งบประมาณท่ีใช5         5,518      บาท 
4) ทําบุญตักบาตรวันข้ึนปIใหม,          งบประมาณท่ีใช5      25,242       บาท 
5) ประเพณีแห,ผ5าข้ึนธาตุ ณ วัดเขาน5อย                                           
                                                งบประมาณท่ีใช5          2,330      บาท 
6) อุดหนุนการจัดทําขบวนแห,หมรับอ.ร,อนพิบูลย                                          
                                                งบประมาณท่ีใช5        20,000      บาท 
7) อุดหนุนประเพณีมาฆบูชาแห,ผ5าข้ึนธาตุ                                           
                                                งบประมาณท่ีใช5         9,500      บาท 
8) อุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจ       งบประมาณท่ีใช5       30,000      บาท 
9) อุดหนุนการจัดทําเรือพนมพระแก,วัดในเขตเทศบาล 

                                          งบประมาณท่ีใช5        60,000     บาท 
7) นโยบายด0านการพัฒนาด0านสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม 

         เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ได5ดําเนินการตามนโยบายด5านการพัฒนาด5าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล5อม ในรอบปI 2561 ดังนี้ (รายละเอียดหน5าท่ี 15 – 18 ) 

1) จ5างเหมาครูฝdกสอนออกกําลังกายด5วยการเต5นแอโรบิค                         
                                         งบประมาณท่ีใช5       32,400      บาท 

2) ป]องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ5า งบประมาณท่ีใช5     57,942      บาท 
3) ป]องกันและควบคุมโรคไข5เลือดออก งบประมาณท่ีใช5   43,788.30  บาท 
4) สมทบทุนหลักประกันสุขภาพ       งบประมาณท่ีใช5   200,000      บาท 

 
 

  
       ตรวจถูกต5อง 

(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 5) จ5างเหมาบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน 

                                           งบประมาณท่ีใช5    246,300     บาท 
6) จ5างเหมาบริการรักษาความสะอาดของถนนและทางเท5า 

                                           งบประมาณท่ีใช5  2,032,547    บาท 
7) จ5างเหมาชุด/ปรับปรุงหลุมขยะฯ   งบประมาณท่ีใช5    119,359     บาท 
8) อุดหนุนโครงการพระราชดําริด5านสาธารณสุข 

                                           งบประมาณท่ีใช5    132,300     บาท 
9) จัดหาและติดต้ังเครื่องออกกําลังกายกลางแจ5ง 

                                       งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ 1,200,000     บาท 
10) จัดหารถบรรทุกขยะ 6 ล5อ ชนิดอัดท5าย 

                                      งบประมาณท่ีก,อหนี้ฯ  2,100,000      
        ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานท่ีผ,านมา กระผมพร5อมด5วยคณะผู5บริหาร 
เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ขอขอบคุณทุกท,านท่ีมีส,วนร,วมในการสนับสนุนและส,งเสริมการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงส,งผลให5การดําเนินงานประสบผลสําเร็จด5วยดีตลอดมา และจะมุ,งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลร,อนพิบูลยให5มีศักยภาพ เปHนท5องถ่ินท่ีน,าอยู,อย,างยั่งยืนตลอดไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท,านนายกฯ ครับ ไม,ทราบว,ามีสมาชิกสภาท,านใดมีข5อเสนอแนะบ5างครับ 
หากไม,มีสมาชิกสภาท,านใดมีข5อเสนอแนะ ก็ขอขอบคุณท,านนายกฯ ท่ีได5รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ต,อสภาแห,งนี้  
และสภาฯ ก็ได5รับทราบทุกท,านแล5ว 

ท่ีประชุม        รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่องญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
        ขอเชิญคณะผู5บริหารเสนอญัตติ ครับ  

นายอัศวิน จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

        เรียนท,านประธานสภา วันนี้คณะผู5บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่องรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด5วย
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
        ด5วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย 
ได5เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปIงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ตั้งแต,เดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561) พร5อมความ
คิดเห็นซ่ึงได5จากการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร5อมนี้) 
 
 
 

  
       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 เหตุผล 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด5วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
ส,วนท5องถ่ิน พ.ศ. 2548  แก5ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได5กําหนดให5
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท5องถ่ินรายงานและเสนอความเห็นซ่ึง
ได5จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต,อผู5บริหารท5องถ่ิน เพ่ือให5ผู5บริหาร
ท5องถ่ินเสนอต,อสภาท5องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท5องถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให5ประชาชนทราบในท่ีเปbดเผย ภายใน 15 วัน นับแต,วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล,าว และต5องปbดประกาศไว5เปHนระยะเวลาไม,น5อยกว,า 
30 วัน โดยอย,างน5อยปIละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปI เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย 
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ให5สภาแห,งนี้ทราบ  
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หน0าท่ี 12 ส,วนท่ี 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยู,ในแผน  150 โครงการ สามารถดําเนินการได5 66.66 หน0าท่ี 15 ข5อ 3  
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบ,งช,วงของผลการประเมินออกเปHน  
4 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน5อย และไม,พอใจ ซ่ึงผลการประเมินใน 
ภาพรวมอยู,ในระดับพอใจปานกลาง ร5อยละ 46.79  และส,วนโครงการท่ีไม,ได5ดําเนินการ
อยู,ในภาคผนวก 28 โครงการ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท,านนายกฯ ครับ ไม,ทราบว,ามีสมาชิกสภาท,านใดมีข5อเสนอแนะบ5างครับ 
หากไม,มีสมาชิกสภาท,านใดมีข5อเสนอแนะ ขอขอบคุณท,านนายกฯ ท่ีได5รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตําบล
ร,อนพิบูลย ต,อสภาแห,งนี้ และสภาฯ  ได5รับทราบทุกท,านแล5ว 

ท่ีประชุม        รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่องญัตติขออนุมัติให0องค�การบริหารส�วนตําบลร�อนพิบูลย� กระทํากิจการในเขตเทศบาล
ตําบลร�อนพิบูลย� 
      ขอเชิญคณะผู5บริหารเสนอญัตติ ครับ    

นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

      เรียนท,านประธานสภา วันนี้คณะผู5บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติให5องคการ
บริหารส,วนตําบลร,อนพิบูลย กระทํากิจการในเขตเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ด5วยหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
 

  
  
  
       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 หลักการ 
        ด5วยองคการบริหารส,วนตําบลร,อนพิบูลย ได5ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรลาดยางแอสฟQลทติกคอนกรีต ถนนสายหูด,านพัฒนา หมู,ท่ี 1 ตําบลร,อนพิบูลย 
โดยทําการซ,อมแซมด5วยแอสฟQลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว5าง 4.00 เมตร  
ยาว 380 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม,น5อยกว,า 1,520 ตารางเมตร  
และได5เข5าไปสํารวจพ้ืนท่ีก,อสร5างปรากฏว,ามีถนนส,วนท่ีเชื่อมต,ออยู,ในเขตเทศบาล 
ตําบลร,อนพิบูลย จํานวน 200 เมตร ถนนได5รับความเสียหาย ทําให5การจราจรไปมา
ได5รับความลําบาก จึ งจะดําเนินการปรับปรุงถนนในช,วงดังกล,าว เพ่ือแก5ปQญหา 
การสัญจรไปมาให5กับราษฎรที่ใช5ถนนทั้งที่อยู,ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลร,อนพิบูลย  
และเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารส,วนตําบลร,อนพิบูลย  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารส,วนตําบล มาตรา 73 บัญญัติให5องคการบริหารส,วนตําบล  
อาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารส,วนตําบลหรือร,วมกับสภาตําบล องคการ
บริหารส,วนตําบล องคการบริหารส,วนจังหวัด หรือหน,วยการบริหารราชการ 
ส,วนท5องถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการร,วมกันได5เม่ือได5รับความยินยอมจากสภาตําบล 
องคการบริหารส,วนตําบล หรือหน,วยการบริหารราชการส,วนท5องถ่ินท่ีเก่ียวข5อง 

เหตุผล 
         เพ่ือแก5ไขปQญหาความเดือดร5อนให5กับราษฎรในการใช5ถนนสัญจรไปมาทั้งที่อยู,ใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย และเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารส,วนตําบลร,อนพิบูลย  
จึงขอความร,วมมือจากเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ขออนุมัติต,อสภาเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย 
ให5องคการบริหารส,วนตําบลร,อนพิบูลย กระทํากิจการในเขตเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย 
โดยทําการปรับปรุงซ,อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟQลทติกคอนกรีต ถนนสายหูด,านพัฒนา 
หมู,ท่ี 1 ตําบลร,อนพิบูลย ซ่ึงอยู,ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย ระยะทาง 200 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว5าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.05 เมตร  
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและนําเข5าสู,สภาเทศบาลตําบลร,อนพิบูลย พิจารณา
อนุมัติต,อไป 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคุณท,านรองนายกฯ พงศชัย ครับ  ไม,ทราบว,ามีสมาชิกสภาท,านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ5าง   หากไม,มีสมาชิกสภาท,านใดอภิปราย ผมจะขอมติต,อสภาแห,งนี้ว,า สมาชิกสภา
ท,านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู5บริหารเสนอ   โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 
7  ท,าน สมาชิกสภาท,านใดไม,เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม,มี ครับ และงดออกเสียง  1  เสียง 

มติท่ีประชุม           เห็นชอบ  7  ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
  
  
  
       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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ระเบียบวาระท่ี   7  เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ�านมา และเรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุรเชษฐ� สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล 

        ไม,ทราบว,ามีสมาชิกสภาท,านใดจะแสดงความคิดเห็นบ5าง ขอเชิญครับ 
ขอเชิญคุณวัชระ ภู,ประเสริฐ ครับ 

นายวัชระ  ภู�ประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนท,านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู5ทรงเกียรติทุกท,าน วันนี้ผมก็มี
เรื่องท่ีเสนออยู,  4 เรื่อง 

1. โครงการขุดลอกคูตลาดใหม, ท่ีได5ตั้งงบประมาณไว5 32,000 บาท ชาวบ5านเขา
ฝากมาว,าเม่ือไหร,จะได5ดําเนินการ ครับ 

2. อยากให5ทางเทศบาลเอารถน้ําไปฉีดล5างบนถนนตลาดสดและพ้ืนท่ีหน5าตลาด
สดเทศบาล ตอนนี้มีคราบน้ํามันเกาะอยู,หายจุด 

3. ฝากลอกคูท้ังสองฝQgงถนนท่ีหน5าตลาดสด เพราะตอนนี้มีน้ําคาวปลาเทลงหน5า
ถนนคูหน5าตลาดสด อยากให5รื้อคูและฉีดล5างสักครั้ง 

4. ฝากฝFายท่ีเก่ียวข5องเก่ียวกับตลาดช,วยลงไปดูพ้ืนท่ี จัดให5เปHนระเบียบ ให5เปHน
ตลาดน,าซ้ือ พ่ีน5องท่ีเข5ามาจับจ,ายใช5สอย เห็นแล5วก็อยากท่ีจะเข5ามาซ้ือ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณ คุณวัชระ ภู,ประเสริฐ ครับ ไม,ทราบว,ามีสมาชิกสภาท,านใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ5าง ขอเชิญครับ 
        ขอเชิญท,านนายกฯ ครับ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

        เรียนท,านประธานสภา ตามท่ีท,านสมาชิกสภาได5เสนอมาก็มีอยู, 4 เรื่อง นะครับ 
เรื่องท่ี 1 โครงการขุดลอกคูตลาดใหม, สําหรับโครงการนี้อยู,ในระหว,างการก,อหนี้ผูกพัน 
และเราได5ทําแผนงานไว5 โครงการนี้อยู,ในช,วงเดือนธันวาคม ตอนนี้เรากําลังไล,โครงการ
ของเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน อยู,ครับ  คาดว,าน,าจะประมาณกลางเดือนธันวาคม  
เราจะเริ่มโครงการขุดลอกคูตลาดใหม, 
เรื่องท่ี 2 เรื่องของตลาดเรื่องของการจัดระเบียบ เด๋ียวผมฝากปลัดในส,วนของผู5รับเหมา
รายใหม, ซ่ึงสภาฯ อาจจะยังไม,ทราบว,าได5มีการเปลี่ยนมือ เนื่องจากว,าเทศบาลได5มีการ
ประมูล ปรากฏว,ามีจํานวน 2 ราย  รายเดิมเสนออยู,ท่ี 37,000 บาท ส,วนรายใหม, 
ประมูลได5ท่ี 53,000 บาท ซ่ึงน,าจะเรียกมาดําเนินการเซ็นตสัญญา ก็ไม,แน,ใจต5องให5
ปลัดชี้แจงว,าจะมาเม่ือไหร, และหลังจากนั้นต5องมีเง่ือนไขเปHนส,วนประกอบ ซ่ึงมี
ค,าใช5จ,ายเพ่ิมข้ึน ค,าขยะ รถน้ํา ค,าน้ํา ค,าไฟ ในส,วนท่ีจ,ายเพ่ิม และก็ฝากปลัดให5
ดําเนินการในส,วนของการจัดระเบียบให5เรียบร5อยตามท่ีท,าน สท. พ้ืนท่ีได5แนะนํา 
เรื่องท่ี 3  เก่ียวกับน้ําในคูท,านว,ามีน้ําคาวปลา ก็ขอฝากรองพรเทพทําแผนปฏิบัติงาน
ในเรื่องของการทําความสะอาด 
เรื่องท่ี 4 การล5างถนน ตรงนี้อยู,ในแผนของการไปล5างคูตลาดใหม, แต,โดยหลักแล5ว 
เขาฉีดตลาดใหม,อยู,แล5ว แต,ตรงนี้ผมไม, ม่ันใจว,าได5รวมอยู,ด5วยหรือเปล,า ก็ฝากท,าน 
รองพรเทพให5ดําเนินการทําความสะอาดท้ังภายในด5วย 
ก็มีอยู, 4 เรื่องนะครับ ขอบคุณครับ 

  
       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ� สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณท,านนายกฯ ครับ ไม,ทราบว,ามีสมาชิกสภาท,านใดจะแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีกบ5าง ขอเชิญครับ 
        ขอเชิญท,านปลัดฯ ครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนท,านประธานสภาท่ีเคารพ  คณะผู5บริหาร ท,านสมาชิกผู5ทรงเกียรติ และ
ผู5เข5าร,วมประชุม ทุกท,าน สืบเนื่องจากท่ีท,านนายกฯ ได5นําเสนอต,อสภาฯ ขอเรียนว,า
ตลาดใหม,ได5หมดสัญญาเช,า เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 นี้ แล5วมีประมูลรายใหม,
เข5ามาอย,างท่ีท,านนายกฯ ได5เรียนไว5แล5ว  หลักเกณฑในการบริหารจัดการตลาดอยู,ใน
ประกาศส,วนหนึ่ง และท่ีเพ่ิมเติมมาอย,างเช,นไปล5างตลาดให5เขา ทางเทศบาลขอเรียกเก็บ 
จํานวน 4,000 บาท เปHนค,าน้ํามัน เก็บขนขยะ จํานวน 2,000 บาท อยู,ในสัญญาอยู,
ในประกาศ ส,วนภาษีอ่ืน ๆ เปHนหน5าท่ีทางกองคลังท่ีจะต5องจัดเก็บ มีประเด็นในเรื่อง
ของการเก็บกวาดขยะ ทางผู5เช,าขอให5เทศบาลกวาดขยะให5 และจ,ายค,าธรรมเนียมให5บ5าง 
ส,วนในเรื่องของการล5าง ล5างทุกนัดอย,างท่ีท,านนายกฯ เรียน แต,มีปQญหาเก่ียวกับสินค5า
บางประเภทท่ีส,งผลให5พ้ืนมีคราบน้ํามัน ประเภททอดต,าง ๆ ซ่ึงวินัยของแม,ค5าก็ไม,ได5มี
มาตรการในเรื่องของการรองพ้ืนหรือรองกระดาษหนังสือพิมพ เขาขายเสร็จเขากลับ 
หน5าท่ีของเราคือเห็นแล5วว,ามีคราบน้ํามันอยู,บนพ้ืนท่ีหมักหมมหลาย ๆ จุด เราต5องใช5
คนงานของเราไปขัดถูต5องใช5น้ํายาขัด รองปลัด ปลัด ได5รับไปดําเนินการและลงไป
สํารวจ อาจจะเพ่ิมในส,วนของล5างถนนบริเวณด5านหน5าส,วนหนึ่ง อาจจะปรับในเรื่อง
ของแผง บางแผงท่ีไม,เหมาะ เพราะถ5าอยู,ข5างศาลพระภูมิก็ไม,สมควรนะค,ะ ก็เรียนให5
เขาทราบไปแล5ว ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 นี้ เชิญเขามาทําสัญญา เขาจะ
เริ่มวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 เพราะว,าวันท่ี 1  และวันท่ี 2 ไม,มีตลาดนัด จะมีตลาด
เปbดท5าย ซ่ึงตลาดเปbดท5ายก็จะเปHนของอีกส,วนหนึ่ง ขอเรียนให5ทุกท,านได5รับทราบ 
ขอบคุณค,ะ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณท,านปลัดฯ ครับ ไม,ทราบว,ามีสมาชิกสภาท,านใดจะแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีกบ5าง ขอเชิญครับ 
        ขอเชิญท,านรองนายกฯ พงศชัย ครับ 

นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ได0รับมอบอํานาจจาก 
นายกเทศมนตรี 

       เรียนท,านประธานสภาท่ีเคารพ ในห5วงนี้ก็เปHนห5วงฤดูฝน อยากให5เพ่ือนสมาชิกท่ี
ได5รับข,าวสารจากไข5เลือดออก เวลามาแจ5งกับทางกองสาธารณสุข คือ บางทีจะมีปQญหา 
บางครั้งผู5ท่ีรับข,าวสารมาว,ามีเด็กปFวยบ5านเลขท่ีนั้น ชุมชนพ้ืนท่ีนั้น มาแจ5งให5ทางกอง
สาธารณสุขพ,นหมอกควันให5 ทางกองสาธารณสุขเม่ือทราบ แต,พอลงไปแล5วบางทีไม,ได5
พ,นหมอควันให5  บางครั้งอาจจะมีเด็กเล็กอยู,ในบ5าน นี่ คือปQญหาท่ีเกิดข้ึนขณะนี้  
ก็อยากจะฝากกรณีท่ีมีการแจ5งข,าวสารเก่ียวกับไข5เลือดออก ถามเขาก,อนว,าสามารถพ,น
ดําเนินการได5เลยไหม ส,วนมากเราอาจจะมีใจว,าอยากจะพ,นให5เขาโดยไม,ได5ดูบริบท  
ว,ามีเด็กอยู,บริเวณใกล5เคียง เม่ือให5พนักงานลงไปก็ไม,สามารถพ,นให5เขาได5 อันนี้ก็
เสียเวลาไปเลย อย,างท่ีผ,านมาบ5านเลขท่ี 226/3 ซ่ึงติดเขตของชุมชนโคกยางผู5ช,วยผู5ใหญ,นี 

  
       ตรวจถูกต5อง 
 
(นายวัชระ   ภู,ประเสริฐ) 
   ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต5อง                                          ตรวจถูกต5อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                     กรรมการ                                         กรรมการ/เลขานุการ 
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 แจ5งมาว,ามีเด็กปFวยไข5เลือดออก ซ่ึงติดมาจากท่ีอ่ืน ไม,ใช,เปHนในพ้ืนท่ี พอผมสั่งให5

พนักงานเราลงไปพ,น ปรากฏว,ามีเด็กเล็กก็ไม,สามารถพ,นได5 อยากฝากบอกไม,ว,าจะเปHน
ทางสมาชิกสภา หรือทางเจ5าหน5าท่ี หากได5รับข,าวสารเก่ียวกับไข5เลือดออก ก็ให5เช็คดูก,อนว,าเรา
สามารถให5พนักงานของเราไปพ,นหมอกควันได5หรือไม, และถ5ามีเด็กเล็กอยู,ในบ5านก็ให5เอา
เด็กเล็กออกไปก,อน ก็ขอแจ5งให5สภาแห,งนี้ได5รับทราบเพียงแค,นี้ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ� สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล 

        ก็ขอขอบคุณท,านรองนายกฯ พงศชัย ท่ีให5ข5อมูล  ก็ขอฝากถึงสมาชิกสภาด5วย
ยังไงก็ช,วยเช็คข5อมูลให5ก,อนในเบ้ืองต5น ไม,ทราบว,ามีสมาชิกสภาท,านใดจะแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ5าง  หากไม,มีสมาชิกสภาท,านใดแสดงความคิดเห็น สําหรับวันนี้ได5
ดําเนินการประชุมครบทุกวาระแล5ว ผมขอขอบคุณท,านนายกฯ ท,านรองนายกฯ  ท,านเลขา
นายกฯ ท,านสมาชิกสภาผู5ทรงเกียรติ ทุกท,าน พนักงาน เจ5าหน5าท่ี และประชาชนท่ีรับฟQง
เสียงตามสาย ผมขอปbดการประชุมไว5เพียงแค,นี้ ขอบคุณครับ 

  
ปbดประชุมเวลา 11.40 น.  

 
             (ลงชื่อ).........อัญชลี  อิสสภาพ...........ผู5จด/ผู5พิมพรายงานการประชุม 

                           (นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ) 
 
                    

                  (ลงชื่อ)......จารีวัฒน  กุลเจริญ.......ผู5ตรวจรายงานการประชุม   

                            (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
                            เลขานุการสภาเทศบาล 
 

                              ตรวจถูกต0อง 

 

                  (ลงชื่อ)......วชัระ  ภู,ประเสริฐ......ประธานกรรมการ                                                     
                             (นายวัชระ  ภู,ประเสริฐ)       
 
 

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

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

  



  
  

 


