
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   

 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕65 
ประชุมเม่ือวันท่ี  30  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
---------------------------- 

ผูมาประชุม 
 

ลำดับท่ี 
         

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
      

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

1. นายสุรเชษฐ        สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ        สุรภักด ี  
2. นางอรภักดิ์         เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล อรภักดิ์         เจนวชิชุเมธ  
3. นายจักรพันธุ       จุลภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรพันธุ       จุลภักดิ ์  
4. นายจักรฤทธิ์       ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล จักรฤทธิ์       ชุมแกว  
5. นายจักรกริศน     แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล จักรกริศน     แปนเพ็ชร  
6. นายเอกชัย         ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย         ศรีพิทักษ  
7. นายสาโรช          แซลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช          แซลิ่ม  
8. นายสมพร          สุขสวสัดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร          สุขสวัสดิ ์  
9. นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ      สีงาม  

10. นายพงศกร         พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร           พงษเกษมพรกุล  
11. นายสุนทร          ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร          ขวัญชัยรัตน  
12. นางอำไพ           ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล อำไพ           ศิริแกว  
13. นางจารีวัฒน       กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน       กุลเจริญ  

  
  

ผูเขารวมประชุม 
 

 

ลำดับท่ี 
 

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

๑. นายณรงค        แซใช นายกเทศมนตรี ณรงค        แซใช  
๒. นายสุเทพ         ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี สุเทพ         ฤทธิรัตน  
๓. นายสุทธิรักษ     ม่ันคง รองนายกเทศมนตรี สุทธิรักษ     ม่ันคง  
4. นายตรี            วิสุทธิคุณ ท่ีปรึกษานายกฯ ตรี            วิสุทธิคุณ  
5. นางสาวสุนิษา    เทวเดช เลขานุการนายกฯ สุนิษา        เทวเดช  
6. นางจิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ   รุงฤทัยวฒัน  
7. นายคีตวิทย       แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย       แกวแกมจันทร  
8. นางโสภา          จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา         จันทรแกว  
9. นางธิดารัตน      ชูแกว ผูอำนวยการกองการศึกษา ธิดารัตน     ชูแกว  

          
        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 

10. นางอมรรัตน      จันทรคง หัวหนาฝายอำนวยการ อมรรัตน      จันทรคง  
11. นายสมพร          ภูปาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สมพร          ภูปาน  
12. นางสาวอัญชลี     อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ อัญชลี         อิสสภาพ  
13. นายสิทธิชัย        เตงภู ผูชวยชางศิลป สิทธิชัย        เตงภู  
14. นางอัญชลี         สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี         สมาทิน  
15. นางมัตติกา        กรดแกว คนงาน มัตติกา        กรดแกว  
16. นางสาววัณนา     มูสิกะ คนงาน วัณนา         มูสิกะ  
17. นางสาวอรอนงค  คงแทน คนงาน อรอนงค      คงแทน  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ  ทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะผู บริหาร  
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูท่ีรับฟงเสียงตามสาย 
และผู ที ่ร ับฟงทางเฟสบุ คไลน วันนี ้ เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ                 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันอังคารท่ี 30 สิงหาคม  2565               
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว               
ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ                  
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเชิญคะ 

              (ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ ผูท่ีรับฟงเสียงตามสาย 
และผูที ่รับฟงทางเฟสบุคไลน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3              
ครั ้งที ่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565  ซึ ่งตรงกับว ันอังคารที ่ 30 กันยายน 2565                  
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยู
ท้ังหมด 7 วาระ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
     ผมมีเรื ่องที ่จะแจงใหทราบ ทางคณะกรรมการจัดงานการกุศลหมอชวนวิ่ง                     
รอนพิบูลย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ไดฝากขอบคุณทานนายกฯ เจาหนาที่ทุกฝายของ
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย กองชางไดใหการชวยเหลือและสนับสนุนดูแล ในเรื ่อง
เสนทางเรื ่องหลุมบอ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอมดูแลในเรื ่องตัดหญา และ
พนักงานเทศบาลท่ีไปรวมกิจกรรมในครั้งนี้    

ท่ีประชุม รบัทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 ประชุม                  

เม่ือวันท่ี  11  สิงหาคม  2565 
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล     

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาช ิกผู ทรงเก ียรต ิ คณะผูบร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2565  ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน  43 หนา ประกอบดวย 13 วาระดวยกัน 
หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 13 ทาน  ผูไมมาประชุม ไมมี ผูเขารวมประชุม 
จำนวน  9 ทาน หนาท่ี 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพ่ิมเติมจากหนาท่ี 1 อีกจำนวน 7 ทาน 
และเปนเนื้อหากอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง
ใหที่ประชุมทราบ วันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหทราบ จำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ขอแสดงความ
ยินดีกับพนักงานที่ยายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน            
3 ทาน เรื่องที่ 2 ประชาสัมพันธงานวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ในวันทื่ 28 สิงหาคม 2565  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำป  2565 ประชุมเมื่อวันท่ี  2  มีนาคม  2565 จนถึง หนาที่ 6 มติที ่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมเมื่อวันท่ี  2 มีนาคม 
2565 ระเบียบวาระที ่ 3   ญัตติเร ื ่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จนถึง หนาที่ 15 มติที่ประชุมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตอไปเปนการแตงตั้งคณะกรรมการ               
แปรญัตต ิ  จนถ ึง หน าท ี ่  16 มต ิท ี ่ประช ุมเห ็นชอบให  นางสาวอ ุไรวรรณ  ส ีงาม                          
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 1 นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว เปนคณะกรรมการแปรญัตติ             
ท านที ่  2 และ นายจักรกร ิศน   แปนเพ็ชร  เป นคณะกรรมการแปรญัตต ิ ท านที ่  3                    
ตอไปเปนการกำหนด 1. ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 2. ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ              
3. นัดประชุมในวาระที่สอง และวาระที่สาม จนถึง หนาที่ 18 มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ตั้งวันที่ 15 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.30 น ,
วันที ่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. และวันที ่ 17 สิงหาคม 2565                  
เวลา 08.30 – 16.30 น. และหนาที่ 19 มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดระยะเวลาพิจารณา                
คำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตอไปกำหนดนัดประชุม                    
ในวาระที ่สอง และวาระที ่สาม มติที ่ประชุมเห็นชอบกำหนดนัดประชุมในวาระที ่สอง                     
และวาระท่ีสาม ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเร ื ่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล             
ตำบลรอนพิบูลย 4.1 เรื่องการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ....จนถึง  หนาท่ี 21      
มีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ....วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง ตอไปพิจารณาในวาระที ่สอง ขั ้นแปรญัตติ มติที ่ประชุมเห็นชอบ                  
ใหคงรางเดิมไว ตอไปจะพิจารณาในวาระท่ีสาม ข้ันลงมติ มติท่ีประชุมเห็นชอบใหตราเปน  

 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ                     
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 พ.ศ. 2565 เห็นชอบ จำนวน 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง หนาท่ี 22                       
 ตอไป  4.2 เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.... มติที่ประชุม มีมติรับหลักการ             

ในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ...
วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ตอไปจะพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ จนถึง หนาที่ 23 มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ               
ใหคงรางเดิมไว และมติที่ประชุมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2565 เห็นชอบ จำนวน 11 ทาน ไมเห็นชอบ 
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป            
ตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565             
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกองการศึกษา จนถึง หนาที่ 25               
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 6 
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน 
และประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร สำนักปลัดเทศบาล จนถึง หนาที่ 27 มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง            
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร สำนักปลัดเทศบาล จนถึง หนาที่ 29 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติเรื่องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑคอมพิวเตอร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ประเภท จนถึง หนาท่ี 31 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 
1 เสียง ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลง               
คำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑงานบาน                
งานครัว (เครื่องตัดหญา) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จนถึง หนาที่ 34 มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 10  ญัตติเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย ใสใจ
ชุมชน ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จนถึง หนาที่ 36 มติที่ประชุม เห็นชอบ                 
11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที ่ 11 ญัตติเร ื ่อง                        
การคัดเลือกผู แทนองคกรปกครองสวนทองถิ ่น เปนคณะกรรมการสถานศึกษา จนถึง                    
หนาที่ 37  มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล เปนผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสุวรรณรังษี หนาท่ี 18 
ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติเรื ่องการรายงานผลการประเมินตนเองตามขั้นตอนและวิธ ีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ ชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณะ           
ท่ีคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ก.ก.ถ.) กำหนด  

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 จนถึง หนาท่ี 40 ท่ีประชุมรับทราบ  ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องการติดตามผลการประชุม 
ครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืนๆ        

       1. นายเอกชัย  ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 3 เรื่อง  
         เรื่องที่ 1 สอบถามเรื่องคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโพธิ์ตรงสามแยกวาดำเนินการ
ไปถึงไหนแลว 

             เรื่องท่ี 2  โปะไฟหลังตลาดใหม 
           เรื ่องที ่ 3  โปะไฟบานยายเตี ้ยง ตอนแรกติดตั ้งไมได และไดเขาไปพูดคุย            
กับพ่ีนองประชาชนเรียบรอยแลว 
        2. นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 2 เรื่อง 
            เรื่องท่ี 1 สอบถามเรื่องลูกระนาด ใกลจะหมดปงบประมาณแลวยังไมไดจัดซ้ือ 
           เรื่องท่ี 2 ชวยซอมถนนสายหนองเปดริมถนนรถคันเล็กๆ สัญจรไปมาลำบาก 
       3. นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 3 เรื่อง 
           เรื่องท่ี 1 อยากใหสำรวจหลุมบอ ท้ัง 2 เขต 
           เรื่องท่ี 2 ขอเสนอใหมีคนตัดหญา ท้ัง 2 เขต 
           เรื่องท่ี 3 ทอน้ำประปาสายศาลเจาพระ 108  
       4. นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ   สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 5 เรื่อง 
           เรื่องท่ี 1 ติดตามงานโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาบานทุงโหมะ 
           เรื่องที่ 2 ติดตามงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขา           
หลังการไฟฟาสวนภูมิภาค 
           เรื่องท่ี  3 ขอลูกระนาดหนาสหกรณการเกษตร 
           เรื่องท่ี  4 ชวยนำหินไปถมถนนสายทุงโหมะ 
           เรื่องท่ี 5 ชวยเก็บขยะหลังธนาคารออมสิน 
       5. นายสมพร  สุขสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามความคืบหนาถนนสายบาน
นายประภา  
       6. นางอำไพ  ศิริแกว  สมาชิกสภาเทศบาล เสนออยากใหขุดเจาะบอบาดาล                
ท่ีเทศบาล จะไดชำระลางรถขยะเสร็จจากเก็บขยะ 
       7. นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 2 เรื่อง 
           เรื่องที่ 1 ถนนเปนหลุมบอเสนทางจากวัดเทพนมเชือดไปศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย, ถนนทางเขาบานหนองเปดเลียบกับรางรถไฟ, อีกสาย                 
ตรงสะพานเขตรอยตอบานลุงฟนไปออกบานทายราง, บริเวณ 3  แยกเขานอยไปโรงรม, 
สายหลังวัดสุวรรณรังษีมีการกอสรางมีรถคันใหญสัญจรไปมา ฝากคณะผูบริหารดวย 
          เรื่องที่ 2 ขอจุดติดตั้งไฟฟา ใตสะพานเขานอย 1 จุด ทางตัดเขานาโพธิ์ 1 จุด 
และยูเทิรนฝงเขานอย 1 จุด  
      ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณเลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไข              
ในสวนท่ีไมถูกตองบาง ครับ 
 

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

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 



                                 6 
 

       หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนท่ีไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรอง
รายงานการประช ุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่  3 คร ั ้งท ี ่  1 ซ ึ ่งประชุม                       
เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 ครับ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2565 
ประชุมเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2565   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) กอนที่จะดำเนินการตอไป ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
       ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
       ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไข
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
       ถาขอความในขอใดที ่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสำคัญ             
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื ่องใหมขึ ้นอีก              
ในกรณีท ี ่ มีมติส งป ญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมด ังกลาวแลว                          
การพิจารณาเฉพาะขอนั้น ๆ  เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณา               
ขออ่ืน ๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมตใิหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 

       ถาขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ ้นในการพิจารณารวดเดียว               
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได                                  
      เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น ตามวรรค
สามแลว ใหประธานสภาทองถิ ่นสงรายงานนั ้นใหแกสมาชิกสภาทองถิ ่นไมนอยกวา             
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

        ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที ่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไว
เทานั้น 

       ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแต                
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
      ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม         
      ขออนุญาตนำเรียน เรื่องระเบียบฯ ไวเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณเลขานุการสภา ครับ การพิจารณาในวาระที ่สอง ขั ้นแปรญัตติ ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานการแปรญัตติดังกลาว ตอสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ 

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกภาเทศบาล ทำหนาท่ี 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

       เรียนประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ตามท่ี
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ             
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และสภาเทศบาลไดกำหนดใหสมาชิกสภา
เทศบาลยื่นคำขอแปรญัตติตอประธานกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565  

 เวลา 08.30 – 16.30 น., วันท่ี 16 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. และ
วันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล             
ตำบลรอนพิบูลย และในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ             
แปรญัตติฯ ไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ปรากฏวา ท่ีประชุมมีมติเลือก นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ และเลือก นางสาวอุไรวรรณ สีงาม เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตต ิ 

        ปรากฏวา ในหวงระยะเวลาดังกลาว มีสมาชิกสภาเทศบาล ไดยื่นขอเสนอแปรญัตติ
ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย จำนวน 6 รายการ และขอเพิ่มเติมรายจาย จำนวน               
4 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
      1. นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล เสนอแปรญัตติ ขอลดจำนวนเงินที ่                 
ขออนุญาตจาย จำนวน 6 รายการ ประกอบดวย 
           1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หนา 94  งบดำเนินงาน หมวด 
คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั ้งไว 50,000.- บาท ขอลดจำนวนเงินที่ขอ
อนุญาตจาย จำนวน 20,000.- บาท คงเหลือ จำนวน 30,000.- บาท 
            1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หนา 99 งบดำเนินงาน หมวด         

คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย    

งบรายจายอื่น ๆ อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก

บุคลากรของเทศบาล คณะผู บริหารและสมาชิกสภา ตั ้งไว 500,000.- บาท               

ขอลดจำนวนเง ินท ี ่ขออน ุญาตจ าย จำนวน 170,000.- บาท  คงเหลือ                  

จำนวน 330,000.- บาท   

           1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนา 108  งบดำเนินงาน   

หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายงบรายจายอื่น ๆ โครงการจัดทำ ปรับปรุง ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน  ตั้งไว 100,000.- บาท ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย จำนวน 

10,000.- บาท คงเหลือ จำนวน 90,000.- บาท 

           1.4  แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนา 145             
งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ                 
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ คาราวานแหลงการเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตั้งไว 40,000.- บาท ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย 
จำนวน 20,000.- บาท คงเหลือจำนวน 20,000.- บาท 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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               1.5. แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนา 146             
งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย  ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ              
ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ
ชุมชน บาน วัด โรงเรียน ตั้งไว 12,000.- บาท ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย 
จำนวน 7,000.- บาท คงเหลือ จำนวน 5,000.- บาท 
               1.6 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน                     

หนา 157 งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ จางเหมาบริการครูฝกสอนออกกำลังกาย

ดวยการเตนแอโรบิค ตั้งไว 30,000.- บาท ขอลดจำนวนเงินที ่ขออนุญาตจาย 

จำนวน 20,000.- บาท คงเหลือ จำนวน  10,000.- บาท   

        รวมขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจาย จำนวน 247,000.- บาท (สองแสน

ส่ีหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

       โดยมี นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล และนายจักรพันธุ 

จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เปนผูรับรอง  

        คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดร วมกันพิจารณาคำแปรญัตติของ นายพงศกร                

พงษเกษมพรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  ทั้ง 6 รายการ  จำนวนเงินทั้งสิ้น  247,000.- บาท 

(สองแสนสี ่หมื ่นเจ็ดพันบาทถวน) ซึ ่งมติที ่ประชุมเห็นชอบกับการขอลดจำนวนเงิน              

ท่ีขออนุญาตจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

       2. นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ขอเพ่ิมเติมรายจาย จำนวน  4 รายการ 
           2.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา หนา 136                 

งบดำเนินงาน หมวด คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 20,000.- บาท 

ขอเพ่ิมเติมรายจาย จำนวน 27,000.- บาท รวมงบประมาณ จำนวน 47,000.- บาท  

           2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หนา 186 งบดำเนินงาน หมวด คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร ตั้งไว 20,000.- บาท ขอเพิ่มเติมรายจาย จำนวน 20,000.- บาท 
รวมงบประมาณ จำนวน 40,000.- บาท  
          2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หนา 186 งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 100,000.- บาท ขอเพิ่มเติมรายจาย  จำนวน 100,000.- บาท 
รวมงบประมาณ จำนวน 200,000.- บาท 

 
 

           
  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                        ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน หนา 177 งบเงินอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน ประเภท อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตั้งไว  100,000.- บาท                 
ขอเพ่ิมเติมรายจาย จำนวน 100,000.- บาท รวมงบประมาณ จำนวน 200,000.- บาท   
        รวมเพ่ิมเติมรายจาย จำนวน 247,000.- บาท (สองแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 
       โดยมี นายณรงค  แซใช นายกเทศมนตรี เปนผูรับรอง 
       คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดรวมกันพิจารณาคำแปรญัตติ ของ นางอรภักดิ์  

เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล ทั้ง 4 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 247,000.- บาท 

(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ซึ่งมติที ่ประชุมเห็นชอบกับการขอเพิ่มเติมรายจาย              

ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สรุป คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบกับการเสนอขอแปรญัตติขอลดจำนวนเงิน

ที ่ขออนุญาตจาย  จำนวน 6 รายการ และขอเพิ ่มเติมรายจาย จำนวน 4 รายการ                  

ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้             

ซ่ึงไดจัดทำไวอยางถูกตอง และสมเหตุสมผล 

       - งบประมาณตั้งไว                                  จำนวน  72,200,900.- บาท 

       - ขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจาย                  จำนวน         247,000.-  บาท 

       - ขอเพ่ิมเติมรายจาย                                    จำนวน         247,000.-  บาท 

       - งบประมาณหลังขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจาย - เพ่ิมเติมรายจาย   

                                                                      จำนวน   72,200,900.- บาท                                                             
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ ขอเชิญครับ  
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร และ
ผู  เข าร วมประชุม ทุกทาน กอนอื ่นผมขอขอบคุณทานนายกฯ และคณะผู บริหาร                       
ท่ีไดเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอไป และทานยังเปนผูรับรองการแปรญัตติ
ของนางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ท่ีแปรญัตติเพ่ิมเพ่ือประโยชนของพ่ีนองประชาชน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  จะซักถาม
หรืออภิปรายบางครับ ขอเชิญครับ  
      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดซักถามหรืออภิปราย ผมขอสรุปมติของคณะกรรมการ              
แปรญัตตินะครับ 
      ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบกับการเสนอขอลดจำนวนท่ีขออนุญาตจาย 
จำนวน 6 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 247,000 บาท และการขอเพิ่มเติมรายจาย จำนวน            
4 รายการ จำนวนเงินท้ังสิ้น 247,000 บาท ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ ซ่ึงไดจัดทำไวอยางถูกตอง และสมเหตุสมผล  

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        - งบประมาณตั้งไว                                  จำนวน  72,200,900.- บาท 

       - ขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจาย                  จำนวน         247,000.-  บาท 

       - ขอเพ่ิมเติมรายจาย                                    จำนวน         247,000.-  บาท 

       - งบประมาณหลังขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจาย - เพ่ิมเติมรายจาย   

                                                                    จำนวน   72,200,900.- บาท 
       ตอไปผมขอถามมติสภาแหงนี้วา ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอรายงานการ

แปรญัตติตอที่ประชุมแหงนี้ สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบกับการขอลดจำนวนเงินที่ขอ

อนุญาตจาย จำนวน 6 รายการ และขอเพิ ่มเติมรายจาย จำนวน 4 รายการ ของ

คณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ            

ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                                                

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  

      ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะอนุมัติให             

ตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ 

     สมาชิกสภาทานใดอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา              

ยกมืออนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติ  11 ทาน ไมอนุมัติ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง) 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี  
เสนอญัตตแิทนนายกเทศมนตร ี

     เรียนทานประธานสภา  วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

      ดวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล  มีความประสงคจะขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื ่อจัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟ  800 VA  จำนวน  14 เครื ่อง ๆ ละ 

2,500.- บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้นจำนวน 35,000.- บาท เนื่องจากเครื่องสำรองไฟท่ีใช

งานประจำตู ของกลองวงจรปดที ่ต ิดตั ้งภายในเขตเทศบาลนั ้น ขณะนี้เส ียและ

เสื่อมสภาพตามอายุ  จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อครุภัณฑฯ ดังกลาว เพื่อใหกลองวงจร

ปดสามารถใชงานไดตามปกติ (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร หนา 27 ขอ 62) 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 เหตุผล 
        เนื่องจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไมไดตั ้งงบประมาณรายจาย ประเภท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไว  ดังนั้น จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจาย               

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 

       โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
      งบลงทุน 
      คาครุภัณฑ 
      ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร    
                  - คาจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA  
                    จำนวน 14 เครื่อง ๆ  ละ 2,500.- บาท                  จำนวน  35,000.- บาท                                                 
                  เพ่ือจายเปนคาจดัซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครือ่งสำรองไฟ ขนาด 800 VA  
จำนวน 14 เครื่อง  เพ่ือใชงานประจำตูของกลองวงจรปดท่ีติดตั้งภายในเขตเทศบาล 
                                                                 รวมโอนเพ่ิม   จำนวน  35,000.-  บาท 

        โอนลด  
      แผนงานรักษาความสงบภายใน 
      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
        งบดำเนินงาน 
        รายจาย คาตอบแทน 
        ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน                                         
                    แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                       จำนวน  35,000.- บาท 
                                                      รวมโอนลด   จำนวน 35,000.- บาท 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครอง                  
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด              
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน   

       จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ 

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที ่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา               
ยกมือ เห็นชอบ  11  ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี  
เสนอญัตตแิทนนายกเทศมนตร ี

     เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ กระผม นายสุทธ ิร ักษ  ม ั ่นคง ตำแหนง                   
รองนายกเทศมนตรี ผมขอถอนญัตติของระเบียบวาระที ่ 5 ญัตติเรื ่องขออนุมัติ             
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามท่ีคณะผูบริหารไดเสนอไว ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ เมื่อคณะผูบริหารขอถอนญัตติ            
ในระเบียบวาระท่ี 5 ผมขอตอเลยนะครับ ดำเนินการในระเบียบวาระท่ี 6 ตอเลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน  คาครุภัณฑ 

      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 
นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

      เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขอขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
งบลงทุน  คาครุภัณฑ 

หลักการ 
     ตามที ่สำนักปลัดเทศบาล ไดขออนุมัต ิก ันเง ินงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการสถานธนานุบาล งบลงทุน  
คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 19 รายการ, ประเภท ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ จำนวน 1 รายการ, ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จำนวน  1 รายการ, 
ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว จำนวน 1 รายการ, ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จำนวน 24 รายการ และประเภท ครุภัณฑอ่ืน จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 47 
รายการ งบประมาณทั้งสิ ้นจำนวน 898,600.- บาท ไปครั ้งหนึ ่งแลว เมื ่อคราว              
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564  เมื ่อวันท่ี                      
6 สิงหาคม 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 
    1.1 เกาอ้ีคอมพิวเตอร จำนวน 3 ตัว                  จำนวนเงิน   4,500.-  บาท 
    1.2 เครื่องโทรศัพทพ้ืนฐาน จำนวน 2 เครื่อง        จำนวนเงิน   4,000.-  บาท 
    1.3 เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง  
                                                                  จำนวนเงิน  30,000.- บาท 
    1.4 เครื่องอานบารโคดชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน  11,800.- บาท 
    1.5 เครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง  
          จำนวน 2 เครื่อง                                    จำนวนเงิน    5,800.- บาท 
 

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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     1.6 ตูติดประกาศ จำนวน 1 ชุด                       จำนวนเงิน 20,000.- บาท 
    1.7 ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตูเหล็ก) จำนวน 5 ตู จำนวนเงิน 30,000.- บาท 
    1.8 โตะคอมพิวเตอร จำนวน 3 ตัว                    จำนวนเงิน 15,000.- บาท 

2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 
    2.1 ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไรสาย พรอมติดตั้ง  
         จำนวน 1 ระบบ                                    จำนวนเงิน  75,000.- บาท 

 3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จำนวน 1 รายการ 
    3.1. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายในและภายนอกอาคารสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย                                    จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

 4. ครภุัณฑงานบานงานครัว จำนวน 1 รายการ 
    4.1 เครื่องทำน้ำเย็น 1 หัวกอก ชนิดใชถังคว่ำน้ำ  
          จำนวน 1 เครื่อง                                          จำนวนเงิน     6,000.- บาท 

 5. ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน  24 รายการ 
     5.1 คาเดินสายระบบไฟฟาพรอมสายดิน พรอมติดตั้งรวมอุปกรณ 
           จำนวน 1 ระบบ                                           จำนวนเงิน 10,000.-  บาท 
     5.2 คาเดินสายระบบสายสัญญาณเครือขาย พรอมติดตั้งรวมอุปกรณ   
           จำนวน 1 ระบบ                                           จำนวนเงิน 10,000.-  บาท 
     5.3. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาด               
            ไมนอยกวา  19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง        จำนวนเงิน 90,000.-  บาท 
    5.4 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น  

          จำนวน 2 เครื่อง                                     จำนวนเงิน  44,000.- บาท 

    5.5 เครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดำชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หนา/นาที)   
          จำนวน 1 เครื่อง                                จำนวนเงิน   15,000.- บาท 

     5.6 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA  
           จำนวน 3 เครื่อง                                  จำนวนเงิน      7,500.- บาท 
    5.7 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  
            จำนวน 1 ชุด                                     จำนวนเงิน  120,000.- บาท 

    5.8 ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จำนวน 3 ชุด        จำนวนเงิน      2,100.- บาท 
    5.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
            และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน     7,600.- บาท 
    5.10 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
             จำนวน 1 ชุด                                    จำนวนเงิน    28,000.- บาท 

     5.11 โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานสถานธนานุบาล พรอมติดตั้งและ 
             วางระบบสายสัญญาณเครือขาย จำนวน 1 ระบบ 
                                             จำนวนเงิน  216,700.- บาท     
 

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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     5.12 หนวยความจำสำรองภายนอกแบบ USB 3.0 ความจุ 1 TB  
             จำนวน 1 เครื่อง                               จำนวนเงิน       1,600.- บาท 

     5.13 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  
             จำนวน 1 เครือ่ง                               จำนวนเงิน       2,800.- บาท 
    5.14 อุปกรณเชื่อมตอเครื่องพิมพ 1 PORT  
             จำนวน 2 เครือ่ง                               จำนวนเงิน       3,800.- บาท 
    5.15 อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader)  
              จำนวน 1 เครื่อง                              จำนวนเงิน       1,400.- บาท 

 6. ครุภัณฑอ่ืน จำนวน 1 รายการ 
     6.1 เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ และเพชร ผลิตภัณฑ AND รุน FX – 3000i  
           จำนวน 1 เครื่อง                                      จำนวนเงิน      36,000.-  บาท 

 เหตุผล 
      เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดรับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการ
สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาขณะนี้อยูระหวางรอการพิจารณา
อนญุาตใหจัดต้ัง  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงไมสามารถดำเนินการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ 
จำนวน 47 รายการ ขางตน ไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงจำเปนตองขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการ
สถานธนานุบาล งบลงทุน  คาครุภัณฑ งบประมาณทั้งสิ ้นจำนวน 898,600.- บาท                   
(แปดแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณี
รายจายหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใช
จายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินได
อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา       
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ 

       ขอเชิญ นายจักรพันธ  จุลภักดิ์ ครับ 
นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำป พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน งบลงทุน คาครุภัณฑ              
ของสำนักปลัดเทศบาล ตามเนื้อหานี้ คือ การจัดตั้งสถานธนานุบาลเปนอุปกรณ
ทั้งหมดนะครับ ผมอยากสอบถามวาอยูในขั้นตอนไหนแลว แตพอไปเจอในเหตุผล
ของญัตติ ไดรับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการสถานธนานุบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน วาอยูในระหวางอนุญาตใหจัดตั้ง ซ่ึงในการกันเงินครั้งนี้เปน  

  
        ตรวจถูกตอง                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ครั ้งสุดทายแลว คิดวานาจะทันผมก็ดีใจที ่คณะผู บริหารเห็นความสำคัญของ                 
การจัดตั้ง และดำเนินนโยบายตอเนื่องมาจากครั้งที่ผานมา ผมคิดวาทานตั้งใจทำ
แนนอน  เพราะผมไปเห็นในโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ประจำป พ.ศ. 2565 ในวันที ่ 1 – 2 
กันยายน 2565 ซึ่งในวันที่ 2 กันยายน 2565 มีการฟงบรรยายแลกเปลี่ยน            
การเรียนรู  ในหัวขอการบริหารจัดการสถานธนานุบาล ณ เทศบาลตำบลเหนือคลอง             
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผมคิดวาทานตั้งใจแนนอน ผมขอขอบคุณลวงหนา
แทนพ่ีนองประชาชน ท่ีจะไดใชบริการขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ   จุลภักดิ ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 

        ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ 
นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขออนุญาตชี ้แจงวาตลอดระยะเวลาไดดำเนินการ               
ตั ้งแตอดีตผูบริหารชุดที่แลวจนถึงยุคปจจุบัน มีติดขัดในเรื ่องเอกสารบาง ผมได
ประสานแบบไมเปนทางการ เรื่องเอกสารคงไมมีปญหา นาจะเร็วๆ นี้ ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภา ยกมือ เห็นชอบ  11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565                 

ประเภท ครภุณัฑงานบานงานครัว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย และขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจำป พ.ศ. 2565 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะและมูลฝอย            
งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ เครื ่องตัดหญา จำนวน                 
5 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 67,500 บาท เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และสภามีมติอนุมัติ
เรียบรอยแลว นั้น ผมขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ เรื่องนี้ผมตั้งขอสังเกตวาตอน
ที่ขออนุมัติซอมก็ซอมบอย และในวันนี ้ผมก็เปนผู อนุมัติใหซื ้ออีก ซึ ่งเปนยี่หอ             
โรบิ้น และเปนเครื่องท่ีราคาถูก แตงบประมาณ 67,500 บาท ตองหาเครื่อง            

 ท่ีดีกวานี้ คือ ยี่หอ ซูซูกิ ผมก็ไดพูดคุยกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปรากฏวา
เครื่องซูซูกิเขาไมไดสั่งมาขาย เพราะเครื่องแพง และไมสามารถทำการจัดซ้ือไดใน            

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 1 เดือนนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงตองขอกันเงินงบประมาณตอสภาฯ 
แหงนี ้ แตขณะนี ้ยังเหลืออีก 1 เดือน ผมมองวานาจะจัดซื ้อทัน ผมขออนุญาต                
ถอนญัตติ ระเบียบวาระท่ี 7 ไปกอน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน สรุปวาคณะผูบริหารขอถอนญัตติ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติเรื่องขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      ขอเชิญคณะผูบริหาร ครับ 

        เรียนทานประธานสภา  วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 
      ดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน                          
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประจำรถจักรยานยนตพวงขาง งบประมาณ 
15,000.-บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไดอยาง
ทั ่วถึง และนายกเทศมนตรีไดประกาศการเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 
6 กรกฎาคม 2564 และสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม เมื ่อคราวสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ                
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 แลวนั้น 

เหตุผล 
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี ้

       ขอความเดิม 

      แผนงานสาธารณสุข 

      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      งบลงทุน 

      คาครุภัณฑ 

      ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

                 โครงการจัดซ้ือเครื่องเสียงประจำรถจักรยานยนตพวงขาง                              

                 ตั้งงบประมาณไว                                         15,000.-บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเสียงพรอมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 

  

  

  

  

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                   ตรวจถูกตอง 

  

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

     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     งบลงทุน 

     คาครุภัณฑ 

     ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

               - จัดซ้ือเครื่องเสียงแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง ตั้งงบประมาณไว     

                                                                                      15,000.- บาท           

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเสียงแบบพกพา ตูลำโพงอเนกประสงค 10 นิ้ว                         
     แบบเคลื่อนท่ี พรอมไมค 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                   
สวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕41 แกไขเพิ ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔  ขอ 29 การแกไข
เปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน  ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา             
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ 

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา 
ยกมือเห็นชอบ  11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง                                           

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1 เสียง                                           
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ  
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บาง ขอเชิญครับ 

       ขอเชิญ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 
นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดไปติดตั้งไฟหลัง           
ตลาดใหมเสร็จเรียบรอยแลว ตองขอขอบคุณแทนพ่ีนองประชาชนดวย ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                  
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบาง ขอเชิญครับ 

       ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ 
นายสมพร  สุขสวัสดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื ่องที ่จะแจงบานของนายประภา เกื ้อเพ็ชร               
จะขอขยายไฟฟาจนถึงบานของนายวสันต เครือเพ็ชร ระยะทางประมาณ 200 เมตร  
และตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดน้ำรถแมคโครมาขุดลอกที่บานจัดสรรไปจนถึง
โรงเรียนดรุณศึกษา เจาของท่ีตรงนั้นแจงมาวาจะอุทิศท่ีใหเปนถนนอีก 1 สาย และ 

  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ)์                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร  เดชเดโช 
และทาน สจ.สัญชัย  แซลิ่ม ที่ใหความสะดวกกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มาเปน
อยางดี ใหรถแมคโครมาขุดลอกท่ีชุมชนบานนาลึก และบานลุงเขิน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสดิ ์  คร ับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                  
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอ 2 เรื่อง  
      เรื่องที่ 1 ผมไดรับเรื่องรองเรียนจากการเลี้ยงสุนัขขางบานของนางสาวเตือนใจ 
ทองสุก เปนอาคารพาณิชยอยูตรงขามเซเวน สาขารอนพิบูลย  ซ่ึงเปนเรื่องรองเรียน
ของการเลี้ยงสุนัขของขางบาน การเลี้ยงสุนัขภายในบานเปน 10 ตัว ผมรบกวนให
เจาหนาที่ลงไปตรวจสอบ เพราะวาสุนัขสงเสียงรองทั้งกลางวันและกลางคืน รบกวน
การพักผอน ซึ ่งเปนมลพิษทางเสียงและสงกลิ ่นดวย รบกวนบานขางเคียงเปน             
อยางสูง ซ่ึงอาคารตรงนั้นอยูติดกันหมด จากการท่ีไดสอบถามขอมูลพ่ีนองประชาชน     
บริเวณนั้น และผมเห็นวาเราไดผานเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือ
ปลอยสัตว และไดประกาศใชแลว เรานาจะควบคุมได โดยตั้งคณะกรรมการลงไป
ตรวจสอบขอมูล ขอฝากเรื่องนี้ดวยครับ โดยดวนนะครับเขาแจงมาหลายวันแลว              
เลยถือโอกาสนี้ในสภา ในวาระอ่ืน ๆ ครับ                

      เรื่องที่ 2 การติดโปะไฟ ไมทราบวาสามแยกควนสีบานนาเหมียไดไปติดแลว 
หรือยัง ถายังไมไปติดผมฝากดวยครับ แตผมติดใจอยูนิดหนึ่ง ที่ทานรองนายกฯ                    
สุเทพ ฤทธิรัตน ไดอานญัตติไปครึ ่งหนึ ่งแลว พอเริ ่มเหตุผลทานมาถอนญัตติ              
ผมอยากใหกันเงินไวครับ แตทานมาแจงวาซ้ือไมทัน ผมเริ่มไมเห็นดวยหรือจะเขามา
ใหมในรอบหนาก็ไดครับ ซื้อของใหมีประสิทธิภาพจะไดเพิ่มประสิทธิผล และคนงาน
จะไดทำงานกันเต็มที ่  ของไมต องซอมบอยเหตุผลของทานเพียงพอนะคร ับ                    
แตอีก 1 เดือน ซื้อไมทันจริงหรือครับ ทานอยาลืมนะครับญัตติเรื ่องนี้เคยเสนอ              
เขามาแลว ขอเปลี ่ยนแปลงและเพิ ่มงบประมาณที่ประชุมก็เห็นดวย แตครั ้งนี ้                
อานญัตติมาทอนเดียวแลวถอนญัตติ ผมคิดวายังมีโอกาสครั้งหนาอีกครั้งขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ   จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                  
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ 

นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน พอคา แมคา ฝากมาเรื่องอาคารจำหนายสินคา เขาขอ           
ก ันสาด อยากให ทำตลอดแนวเพ ื ่ อความสวยงาม และระเบ ียบวาระท ี ่  5                             
ที่ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ถอนญัตติ ผมเขาใจวามีความลับที่อยูในใจ 
โครงการนี้ผมขอพูดคำสุภาษิตคำนี้นะครับ ไกเห็นตีนงูงูเห็นนมไก ขอบคุณครับ 

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

      ขอขอบคุณ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                  
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากใหสมาชิกสภาทั้ง 12 ทาน ปรึกษาเรื่องงานกัน             
ใหเรียบรอย คณะผู บริหารจะนำไปปรับปรุงแกไข สิ ่งใดที ่คณะผู บริหารขาดตก
บกพรอง ชวยแนะนำและชี้แนะได ผมขออนุญาตชี้แจงอีกนิดหนึ่งครับ เม่ือซ้ือของตอง
เนนคุณภาพเปนหลัก เรื ่องเครื ่องตัดหญา ผมก็ไดสอบถามผู ที ่ปฏิบัติหนาที ่และ
สอบถามทั้ง 20 ทาน เครื่องตัดหญายี่หอไหนที่ใชดี เขาก็บอกวายี่หอซูซูกิ และก็ได
ดำเนินการจัดหาเครื่องตัดหญายี่หอซูซูกิ อยางที่ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ได
พูดคุยวาจะตองดำเนินการจัดซื้อใหไดภายในเดือนนี้  ประเด็นการซื้อขายผมจะเอา
รานของคนในพื้นที่เปนหลักเพื่อจัดซื้อจัดจาง และอีกเรื่องการประปาสวนภูมิภาค              
ไดมอบถังน้ำใหกับตลาดรอนพิบูลย จำนวน 1 ชุด และชุมชนทายเรือ จำนวน 1 ชุด 
และครั้งตอไปจะมอบใหอีก 2 ชุด เทศบาลฯ ก็มีเปาหมายแลววาจะตั้งที ่บริเวณ
โรงเรียนดรุณศึกษา และบริเวณวัดพิศาลนฤมิต ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ 

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ชวยซอมถนน
สายแสวงคาแคร ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ       

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู เขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณคณะผู บริหารที ่เขามาดูแลทุกโครงการท่ี                 
สมาชิกสภาไดนำเสนอไป และขอติดตามเรื่องไฟฟาใตสะพานเขานอย ตอนนี้ยังไมได
ดำเนินการขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ       

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามท่ีสมาชิกสภาไดแนะนำ และแจงเรื่องมาใหคณะผูบริหาร
ไดดำเนินการ โครงการของปงบประมาณ 2565 ไดเปดเรื ่องไปทุกโครงการแลว                   
รอผู ร ับจาง เร ื ่องลูกระนาด และกระจกโคงจะจัดซ้ือจัดจางใหคร ับ ส วนไฟฟา               
ใตสะพานลอยเปนเขตรถไฟ ตอนนี้ท่ีใชอยูก็ใชไฟฟาท่ีตอจากทางหลวง ผมจะใหกองชาง
สำรวจวาจะดำเนินการไดหรือไม  ขอบคุณครับ  

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

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอพูดถึงญัตติที่ถอนไป ในสวนนี้ 48 จุด อยูในเขต 1 
จำนวน 30 จุด อยูในเขต 2 จำนวน 18 จุด แตกตางกันมากเลยครับ ซึ่งยังตกหลน             
จำนวน 12 จุด ตกหลนอยูในเขตท่ี 2 นะครับ ผมไดคุยกับสมาชิกสภาเขตท่ี 2 ซ่ึงบานอยู
ชุมชนวัดสุวรรณรังษี ผมไดพูดคุยกับทานสุนทร  ขวัญชัยรัตน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนา ประจำปงบประมาณ 2561 – 2565 ซึ่งในโครงการปาย ตั้งงบประมาณ           
ไว 600,000.- บาท คือ การทำงานของทีมรอนพิบูลยสรางสรรค ถาทานเพ่ิมอีก 12 จุด  

 จะเปนงบประมาณ 600,000.- บาท สามารถครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล เพราะถาตั้งไป
แลวอีก 12 จุด ไมรู จะไดติดตั ้งเมื ่อไหร ผมถามวาที ่ว ัดสุวรรณรังษีจะถูกวิจารณ                  
ทานสุนทร  ขวัญชัยรัตน จะอยูอยางไรครับ ถาเพิ่มอีก 12 จุด นาจะครอบคลุมแลว 
ขอบคุณครับ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
       หากไมมี สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ 
ทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษานายกฯ  ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไว
เพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 

ปดการประชุม เวลา 10.35 น.  
  
 ลงชื่อ)...............อัญชลี  สมาทิน................ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม 

               (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 
(ลงชื่อ).............จารีวัฒน  กุลเจริญ.............ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
                    
                   ตรวจถูกตอง 
 
(ลงชื่อ)..............จักรพันธุ  จุลภักดิ์..........ประธานกรรมการ 
             (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
 

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

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