
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจำป พ.ศ. ๒๕63 

ประชุมวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

***************** 
ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุรเชษฐ    สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ    สุรภักดี  
2 นางนันทา      เทิดรัตนพงศ รองประธานสภาเทศบาล นันทา      เทิดรัตนพงศ  
3 นายเอกชัย     ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย      ศรีพิทักษ  
4 นายชัยวัฒน    พิบูลย สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน    พิบูลย  
5 นายสุนทร      ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร      ขวัญชัยรัตน  
6 นายชาญชัย   จันทรแกว สมาชิกสภาเทศบาล ชาญชัย    จันทรแกว  
7 นางเกษร       คงชาญกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เกษร       คงชาญกิจ  
8 นายวัชระ      ภูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล วัชระ       ภูประเสริฐ  
9 นายวุฒิภัทร   ล.ไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล วุฒิภัทร    ล.ไพบูลย  

10 นายสุทธิรักษ  ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล สุทธิรักษ   ม่ันคง  
11 นายสาโรช     แซลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช      แซลิ่ม  
12 นางจารีวัฒน   กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน   กุลเจริญ  

 

ผูไมมาประชุม 
ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นางอรภักดิ์    เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล อรภักดิ ์   เจนวิชชุเมธ  

ผูเขารวมประชุม 
ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายอัศวิน        จินตวร นายกเทศมนตรี อัศวิน        จินตวร  
๒ นายพงศชัย      ทิวากรพิสุทธิ ์ รองนายกเทศมนตรี พงศชัย      ทิวากรพิสุทธิ์  
๓ นายจักรพันธุ    จุลภักดิ ์ รองนายกเทศมนตรี จักรพันธุ    จุลภักดิ ์  
4 นายไชยา        ลุยจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรี ไชยา        ลุยจันทร  
5 นายบำรุง        ทองทิพย ท่ีปรึกษานายกฯ บำรุง        ทองทิพย  
6 นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน  
7 นายคีตวิทย      แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย     แกวแกมจันทร  
8 นางธิดารัตน     ชูแกว หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ธิดารัตน     ชูแกว  
9 นางสาวจิตตรีวรรณ  นาคันท หัวหนาฝายอำนวยการ จิตตรีวรรณ นาคันท  
 
        ตรวจถูกตอง                                    ตรวจถูกตอง                            ตรวจถูกตอง 
 
 
 (นายวัชระ  ภูประเสริฐ)                       (นายสุนทร  ขวญัชัยรัตน)              (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
  ประธานกรรมการ                                     กรรมการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
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ลำดับท่ี          ช่ือ – สกุล      ตำแหนง       ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

10 นางเดือนเพ็ญ   รีบุตร หัวหนาฝายบริหารงานคลัง เดือนเพ็ญ   รีบุตร  
11 นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปฯ อัญชลี       อิสสภาพ  
12 นายธรณิศร     ลักษณาวิบูลกุล นิติกร  ธรณิศร      ลักษณาวิบูลกุลย  
13 นายสมพร       ภูปาน นักพัฒนาชุมชน สมพร       ภูปาน  
14 นางสาวหทัยทิพย  หนูนอย เจาพนักงานพัสดุ หทัยทิพย   หนูนอย  
15 จ.ส.อ.วันเฉลิม  ไชยรักษา นักปองกันฯ วันเฉลิม     ไชยรักษา  
16 นางอัญชลี       สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี       สมาทิน  
17 นางมัตติกา      กรดแกว คนงาน มัตติกา      กรดแกว  
18 นางสาววันณา  มูสิกะ คนงาน วันณา       มูสิกะ  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที ่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวันท่ี  
15  กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล  ขณะนี้สมาชิก
มาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ 
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
ขออนุญาตอานประกาศฯ 

ประกาศอำเภอรอนพิบูลย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2563 

................................. 
        ดวย ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดทำคำรองยื่นตอนายอำเภอ  
รอนพิบูลย ขอเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕63                        
มีกำหนด 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 1 – 15 กรกฎาคม 2563 เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ
โอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม พิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
และเรื่องอ่ืน ๆ 
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3528/2559  ลงวันท่ี 
12 ตุลาคม 2559 เรื ่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอรอนพิบูลย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ตั ้งแตวันท่ี  
1 – 15 กรกฎาคม 2563 มีกำหนดไมเกิน 15 วัน 

  

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     

 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

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

                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
                                                    มนตรา  พรมสนิธุ 
                                                (นายมนตรา  พรมสินธุ) 
                                                 นายอำเภอรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

         ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ   
ทั้ง 2 ทาน ทานเลขานายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ รวมถึงขาราชการ ลูกจาง 
และผูรับฟงเสียงตามสายทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวัน  15  กรกฎาคม 2563 เวลา 
10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระ
อยูท้ังหมด 11วาระ ผมขอเริ่มตามระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ       

ระเบียบวาระท่ี 1 
 

เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
         สำหรับวันนี้มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 2 เรื่อง    
เรื่องท่ี 1 มีเจาหนาท่ี ท่ีมาปฏิบัติราชการท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน     
           5 ทาน ขอเชิญแนะนำตัว ครับ 
ทานท่ี 1 นายคีตวิทย แกวแกมจันทร ตำแหนง ผูอำนวยการกองชาง ขอเชิญครับ 

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

 

         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร มาดำรงตำแหนง 
ผูอำนวยการกองชาง สอบไดข้ึนบัญชีผูบริหาร ยายมาจากเทศบาลตำบลลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง ครับ 
       ตอไปขอเชิญทานท่ี 2 นางสาวจิตตรีวรรณ นาคันท ตำแหนง หัวหนา
ฝายอำนวยการ ขอเชิญครับ 

นางสาวจิตตรีวรรณ  นาคนัท 
หัวหนาฝายอำนวยการ 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร            
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางสาวจิตตรีวรรณ  นาคันท ชื่อเลน วรรณ คะ 
ภูมิลำเนาเกิดที่ตำบลทอนหงส อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จบารศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการปกครองทองถ่ิน คณะรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหนง ธุรการ 1 สงักัดสำนกัปลัด 
อบจ.นครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2548 ไดบรรจุแตงตั้งตำแหนง เจาหนาท่ี
วิเคราะหฯ ระดับ 3 สังกัด อบต.ไสหรา อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ป พ.ศ. 2549 ไดโอนยายตำแหนงเจาหนาที่วิเคราะหฯ มาปฏิบัติราชการ  
ณ อบต.ปาระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2555 ไดรับ
การบรรจุแตงตั้งเปนหัวหนาสำนักปลัด อบต.ปาระกำ อำเภอปากพนัง  และใน 
ปเดียวกันไดโอนยายไปดำรงตำแหนงหัวหนาสำนักปลัด อบต.หัวตะพาน 
อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2560 ไดโอนยายไปดำรง
ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล อบต.หนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

  
      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     

 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 ป พ.ศ. 2562 ไดโอนยายมาดำรงตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบล

โพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเม่ือตนปท่ีผานมามีโอกาส
ไดเขารับการสอบคัดเลือกเปนหัวหนาฝายอำนวยการ ตำแหนงนักบริหาร 
งานทั่วไป ระดับตน คะ ไดรับการบรรจุแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
เปนหัวหนาฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ดิฉันจะตั้งใจนำความรูความสามารถในการรวมกันทำงานเพื่อพัฒนาองคกร
ของเราใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

        ขอขอบคุณ นางสาวจิตตรีวรรณ  นาคันท หัวหนาฝายอำนวยการ ครับ 
      ตอไปขอเชิญทานท่ี 3 นางเดือนเพ็ญ รีบุตร ตำแหนง หัวหนาฝายริหารงาน
การคลัง ขอเชิญครับ 

นางเดือนเพ็ญ  รีบุตร 
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร 
ผู เขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางเดือนเพ็ญ รีบุตร ตำแหนง หัวหนาฝาย
บริหารงานคลัง ยายมาจากเทศบาลตำบลพรหมคีรี ตำแหนงนักวิชาการคลัง 
ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

        ขอขอบคุณ นางเดือนเพ็ญ รีบุตร หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง ครับ 
      ตอไปขอเชิญทานท่ี 4 จ.ส.อ. วันเฉลิม  ไชยรักษา ตำแหนง นักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ขอเชิญครับ 

จ.ส.อ.วันเฉลิม  ไชยรักษา 
นักปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติการ 
 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม จ.ส.อ. วันเฉลิม  ไชยรักษา ตำแหนง นักปองกัน 
โอนยายมาจากเทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา ครับ บานเดิมเปน
คนอำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

        ขอขอบคุณ จ.ส.อ. วันเฉลิม  ไชยรักษา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ ครับ 
      ตอไปขอเชิญทานท่ี 5 นางสาวหทัยทิพย  หนูนอย ตำแหนง เจาพนักงานพัสดุ
ปฏิบัตงิาน ขอเชิญครับ 

นางสาวหทัยทิพย  หนูนอย 
เจาพนักงานพัสดปุฏิบัติงาน 
 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางสาวหทัยทิพย หนูนอย ตำแหนง เจาพนักงาน
พัสดุปฏิบัติงาน โอนยายมาจากเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช บรรจุแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ภูมิลำเนาบานเกิดอยูท่ี
อำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เหตุผลที่ยายคือสะดวกในการเดินทางและ
อยูใกลกับครอบครัว ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ นางสาวหทัยทิพย  หนูนอย เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ครับ  
ในนามของตัวแทนสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ยินดีตอนรับทั้ง 5 ทาน  
ทางสมาชิกสภาหวังวาทุกทานจะนำความรูความสามารถมาใชเพื่อพัฒนาเทศบาล 
ของเรา ก็เปนความคาดหวังของสมาชิกสภาที่จะไดมารวมงานกัน ยินดีตอนรับครับ 
ขอบคุณครับ  

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     

 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 เรื่องที่ 2 ฝากประชาสัมพันธ ครับ ขอเชิญประชุมประชาคมโครงการแกไขการขาด

แคลนน้ำในหนาแลง ซึ่งทางเทศบาลไดรวมกับอำเภอ จัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 
2563  เวลา 14.00 น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล (ตลาดใหม) ขอเชิญ 
ผูนำชุมชน สมาชิกสภา และคณะผูบริหารเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน เรื่องท่ี
จะแจงมีดวยกัน 2 เรื่อง ครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 

พ.ศ. 2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563           
         ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่อง การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ในรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 24 หนา ประกอบดวย 8 วาระ หนาที่ 1 
เปนรายชื ่อผู มาประชุม จำนวน 11 ทาน ผู ไมมาประชุม จำนวน 2 ทาน 
ผูเขารวมประชุม จำนวน 7 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม
จากหนาที่ 1 อีกจำนวน 11 ทาน และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการ
ประชุม จนถึง หนาที่ 3  และระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุม
ทราบ มีจำนวน 2 เรื่อง และระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 
2563 จนถึง หนาที่ 5 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2563 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
โครงการซอมแซมหลังคาดาดฟาฝาเพดานและรายการอื่น ๆ จนถึง หนาที่ 9  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  
ในเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
หมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง โครงการซอมแซมฝาคูระบายน้ำตลาดสด
เทศบาลตำบลรอนพิบูลยจนถึงหนาที ่ 11 มติที ่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน   
ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 หมวด คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภท 
โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน ราชินี จนถึง หนาที่ 13 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง  1 เสียง 
 
 

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     

 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทครภุัณฑสำนักงานของงานพัฒนาชมุชน  
สำนักปลัดเทศบาล จนถึง หนาที่ 14 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ 
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องญัตติการเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 (รอบครึ่งปแรก) จนถึง หนาที่ 17 ที่ประชุมรับทราบ  
และระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมาและเรื่องอื่น  ๆ
ขออนุญาตนำเรยีนคะ  
1. คุณชาญชัย จันทรแกว มีการเสนอ 2 เรื่อง คือ ขอบคุณท่ีไดมีการทำไหลทางให 
    แถวบานทายเรือ และนำเสนอโครงการแสวงคารแคร มาถึงบานโกจง และสาย 
    บานตาลาภถึงบานนายคลองซ่ึงเปนหลุมเปนบออยู   
2. คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ มีการเสนอ 2 เรื่อง คือ เรื่องคอสะพานท่ีวังไทร ซ่ึงเริ่ม 
    ยุบตัวแลว และเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณของสมาชิกสภาและผูบริหาร  
3. คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง มีการเสนอเรื่องไฟฟาดับท่ีหนาบานโกตุย บานจาขอ และ  
    หองแถวนาราษ  
5. ทานประธานสภา ไดเสนอเรื่องโครงการกอสราง เวลาขออนุมัติสภาฯ ควรจะมี 
    ในเรื ่องของแบบแปลนประมาณการราคา และรูปสามมิติ และอีกเรื ่องหนึ่ง 
    เรื่องของภัยแลง ท่ีไดนำเสนอแหลงน้ำก่ึงบาดาล และก็เปนโมเดลของชุมชน 
    ปรีชาทอง – นาลึก 
6. ทานรองจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ไดชี ้แจงขอซักถามใน 8 เรื ่องดวยกันคะ คือ  
    - เรื่องคูระบายน้ำซอยไสหยี จะใหคนงานไปตรวจสอบคะ 
    - เรื่องถนนสายเขาหลุมขยะ ซ่ึงทานนายกฯ ไดวางแผนงานไวแลวคะ วาจะทำ  
      อะไรบางในพ้ืนท่ีหลุมขยะตรงนั้น อาจจะมีในเรื่องของเตาเผา และวางแผน   
      เรื่องท่ีดินเชาวัดพิศาลเพ่ิมเติม 
    - เรื่องคอสะพาน คือ จะใหชางไปตรวจสอบ 
    - เรื่องไฟฟาดับก็เชนเดียวกันคะ 
    - เรื่องของคำสั่ง อสม.ใหมาปฏิบัติงานก็ไดอธิบายไปแลวในรายงานการประชุม 
    - เรื่องการกอสรางนาจะนำมาเสนอในท่ีประชุมรอบนี้ คือไดมีการนำเอกสารมา 
      เสนอในท่ีประชุมนาจะครบถวน  
    - เรื่องบอบาดาลมี 14 จุด ในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ท่ีจะใหโมเดลของ               
      ชุมชนปรีชาทอง – นาลึก 
    - เรื่องปญหาปูแอสฟลท ท่ีสี่แยกนาจะเรียบรอยไปแลว   
7. ทานรองนายกฯ พงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ไดตอบขอที่เกี ่ยวของ 2 เรื ่อง คือ 
    เรื่องภัยแลงบอโยก จำนวน 14 จุดนั้น คิดวาจะโอนจากกรมทรัพยากรมาเปน 
    ของเทศบาลฯ ได และเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เดี๋ยว 
    จะอธิบายเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณใหทราบคะ  

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     

 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 8. ทานนายกฯ ไดสรุป 5 เรื่อง ดวยกัน คือ  

    -  เรื่องของการคัดกรองสวมแมสในตลาดคะ 
    - เรื่องถนนจากสี่แยก - ศาลเจา ตรงสามแยกเวลากลับรถกลัวถนนจะยน คงจะมี 
      การแกไขในสวนของผูรับจางไปแลว 
   - เรื่องเงินสันนิบาตเทศบาล เม่ือวานก็ไดใหนองสมพรขออนุมัติจัดหาคนท่ียากไร 
     หรือลำบาก ในสวนเงินของสันนิบาตท่ีใหมา 20,000.- บาท คะ 
   - เรื่องภัยแลง 
   - เรื่องบุกรุกท่ีดินวัดพิศาล จะขอคืนพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะสรางเตาเผาหรือสวนสาธารณ 
จนถึง หนาท่ี 24 ปดประชุมเวลา 11.57 น. 

มติท่ีประชุม                        
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2563 
ประชุมเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 

ญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ    

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท 
ครุภัณฑสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ และ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน  
2 รายการ ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
         ดวยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซื ้อครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ และ ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร จำนวน 2 รายการ ดังรายการตอไปนี้ 
       ครุภัณฑสำนักงาน   
         1. ตูเอกสารเหล็ก  จำนวน 1 ตู งบประมาณ  4,900.-  บาท สำหรับใช
ในการปฏิบัติงานของงานนิติการ 
        2. โตะทำงานเหล็ก ขนาด 1524 (W)  x 762 (D)  x 759 (H) mm. 
จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 7,900.- บาท  สำหรับใชในการปฏิบัติงานของ
งานพัฒนาชุมชน 
        ครุภัณฑคอมพิวเตอร   
          1. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 30,000.- บาท (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) สำหรับ
ใชในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชน 
 

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     

 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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          2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ  22,000.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนา 6 ขอ 12) สำหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของงานทะเบียนราษฎร 

เหตุผล 

           สำนักปลัดเทศบาล  จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัต ิโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป  
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภณัฑสำนักงาน 
          - คาจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก  จำนวน 1 ตู         จำนวน   4,900.-  บาท 

- คาจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก ขนาด 1524 (W)x762(D)x759 (H) mm.   
   จำนวน 1 ตัว                                   จำนวน   7,900.-  บาท                                                                  

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล  
  แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
 จำนวน 1 เครื่อง                                        จำนวน   30,000.-  บาท  

             - คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล   
               จำนวน 1 เครื่อง                               จำนวน  22,000.-  บาท           
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน ไดแก ตูเอกสารเหล็ก  จำนวน 1 ตู, 
โตะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว และครุภ ัณฑคอมพิวเตอร ไดแก เครื ่อง
คอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง  สำหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของงานนิติการ, งานพัฒนาชุมชน และงานทะเบียนราษฎร 
                                                  รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน   จำนวน  64,800.-  บาท 
โอนลด  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  
งบเงินอุดหนุน 
หมวด เงินอุดหนุน 
 

  

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     

 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 3.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน 

                   3) สนับสนุนกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาล                                            
                                                              จำนวน  64,800.-  บาท                                                                                        
                                      รวมโอนลดท้ังส้ิน จำนวน 64,800.-  บาท 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไข

เปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวด 

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณา

อนุมัตติอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ 
         หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1  เสียง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ญัตติเร ื ่องขออนุม ัต ิโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม           
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท 
โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอน
พิบูลย (กองการศึกษา) 

         ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ    
นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

           เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่องการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง ดวยหลักการและ 
เหตุผลดังนี้ 
                                      หลักการ 

           ดวยกองการศึกษา มีโครงการปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อบำรุงรักษาและซอมแซมหลังคา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหอยูในสภาพดี พรอมใชงาน 
จึงไดเพิ ่มโครงการปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)  

 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  
  
      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 604,000.- บาท (หกแสนสี ่พ ันบาทถวน) และนายกเทศมนตรี ไดอนุม ัติ

งบประมาณดังกลาว ตามบันทึกขอความ ที ่ นศ 52505/149 ลงวันที ่ 19 
มิถุนายน พ.ศ. 2563            

เหตุผล 
        เนื่องจาก กองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจายโครงการปรับปรุง/
ซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไว ดังนั้น 
จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  
ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ ่งกอสราง ประเภท โครงการปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี ้

 โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 

แผนงานการศึกษา 

งานศึกษาไมกำหนดระดับ 

งบลงทุน 

หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ประเภท โครงการปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย          จำนวน  604,000.- บาท                                        

                                    รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน จำนวน 604,000.- บาท 

โอนลด 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบบุคลากร 

หมวด เงินเดือน(ฝายประจำ)                       จำนวน  220,300.-  บาท 

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน                 จำนวน    35,000.-  บาท 

งบดำเนินงาน 

หมวด คาใชสอย 

2.2.2 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

         รายจายหมวดอ่ืน ๆ 

         3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา          จำนวน     8,000.-  บาท 
         4) นิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                          

                                                             จำนวน    8,000.-  บาท 

         6) โรงเรียนผูสูงอายุ              จำนวน  50,000.-  บาท                    

งบลงทุน 

หมวด คาครุภัณฑ 

3.1.1 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน 

         1) จัดซ้ือกระดานไวทบอรดแมเหล็ก         จำนวน   14,000.-  บาท                    
      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

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

งบดำเนินงาน 

หมวด คาใชสอย 

2.1.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

          1) จางเหมาบริการผูชวยผูดูแลเด็ก         จำนวน   22,000.-  บาท                                               

          2) จางเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ 

                                                            จำนวน     6,120.-  บาท                  

 2.1.2 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ   

         รายจายหมวดอ่ืน ๆ  

          5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธชุมชน  

                                                            จำนวน   15,000.-  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบดำเนินงาน 

หมวด คาใชสอย                             

 1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

                    รายจายหมวดอ่ืน ๆ 

                   2) จัดแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ  

                      เขารวมการแขงขัน                  จำนวน  23,316.- บาท 

                    3) จัดงานวนัเด็กแหงชาติ  จำนวน  27,240.- 

บาท 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

งบดำเนินงาน 

 1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

                     รายจายหมวดอ่ืน ๆ  

                    1) งานประเพณีแหผาข้ึนธาตุ(วัดเขานอย) 

                                                             จำนวน    7,374.-  บาท                         

                    2) จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม                          

                                                             จำนวน    3,890.-  บาท 

                    4) จัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญู      

                                                             จำนวน  73,760.-  บาท                                    

งบเงินอุดหนุน 

หมวด เงินอุดหนุน 

 

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 2.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 

         1) จัดงานประเพณีลากพระ         จำนวน   40,000.-  บาท 

2.1.2 ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน 

        1) ประเพณีตักบาตรเทโว          จำนวน   10,000.-  บาท                                     

        2) ประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจาพระ         จำนวน   30,000.-  บาท 

        3) อบรม บำรุงอนุรักษและปกปองวัฒนธรรม 

           และภูมิปญญาทองถ่ิน                       จำนวน   10,000.-  บาท 

                รวมโอนลดท้ังส้ิน จำนวน  604,000.- บาท 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเง ินงบประมาณรายจายในหมวด 
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพื ่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามี

สมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภา

แหงนี้วา  สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ  โปรดยกมือ

ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก

มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ10ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม       

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดคาครุภัณฑ (กองการศึกษา) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่องการขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑ ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

        ดวยกองการศึกษา มีความประสงคจัดซื้อครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network  แบบท่ี 1 

1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ 

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) เพื่อใชในการจัดกิจกรรม/โครงการ และ

การปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และนายกเทศมนตรี

ไดอนุมัติงบประมาณดังกลาว ตามบันทึกขอความที่ นศ 52505/148  ลงวันที่ 19 

มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น 

เหตุผล 

         เนื ่องจาก กองการศึกษา ไมไดตั ้งงบประมาณรายจาย ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.- บาท ไว ดังนั้น จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม
กำหนดระดับ  จำนวน 1 รายการ เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีเครื ่องพิมพที ่มี
คุณภาพ เพียงพอ และพรอมใชงานตอไป ตามรายละเอียดดังนี้   
โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)  

แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกำหนดระดับ  

งบลงทุน  

หมวด ครุภัณฑ  

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                 

- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1  

  จำนวน 1 เครื่อง                                    จำนวน  10,000.- บาท 

                                       รวมโอนเพ่ิม จำนวน  10,000.- บาท 

โอนลด 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบดำเนินงาน 

หมวด คาใชสอย 

1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

           รายจายหมวดอ่ืน ๆ  

                      2) จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ  

                          เขารวมการแขงขัน                   จำนวน  10,000.-  บาท 

                                                 รวมโอนลด จำนวน  10,000.-  บาท 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ ่มเติมถึงปจจุบ ัน หมวด ๔ การโอนและแกไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  

  
      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

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



                         -14- 

 ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง

จายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพื่อพิจารณา

อนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามี

สมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภา

แหงนี้วา  สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ  โปรดยกมือ

ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก

มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ10ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

        เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
         ดวยสำนักปลัดเทศบาล  มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซื ้อครุภัณฑ             
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จำนวน 3 รายการ 
         1. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 30,000.- บาท  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563  หนา 4 ขอ 8) 
         2. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 2,600.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ  
ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  หนา 16 ขอ 44)  
         3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 2,500.- บาท  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
หนา 21 ขอ 62) สำหรับใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายอำนวยการ 

  

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

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

         สำนักปลัดเทศบาล จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
โอนเพ่ิม  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป  
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภณัฑคอมพิวเตอร 

- คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  
  (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง                             
                                                   จำนวน  30,000.-  บาท 
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที)  
  จำนวน 1 เครื่อง                              จำนวน    2,600.-  บาท                                                               
- คาจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ  ขนาด  800 VA   จำนวน  1 เครื่อง                
                                                  จำนวน    2,500.-  บาท 

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร 
สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องพิมพเลเซอร  จำนวน 
1 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใชในการปฏิบัติงานของ
หัวหนาฝายอำนวยการ 

 รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน   จำนวน  35,100.-  บาท 
โอนลด  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป  
งบดำเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                 จำนวน  35,100.-  บาท                                                                                                                                         
                                          รวมโอนลด  จำนวน   35,100.-  บาท 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง       

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด 

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพื่อพิจารณาอนุมตัิ

ตอไป 

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 ขอเรียนเพิ่มเติมครับ ทานจะเห็นญัตติที ่ 3 ถึงญัตติที่ 6 และมีอีกญัตติหนึ่ง คือ 

ญัตติที่ 8 เปนเรื่องของการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรทั้งสิ้น เนื่องจากผมใหนโยบาย

ขาราชการวาอุปกรณในการทำงาน อยากใหทุกคนมีประจำตัว เพราะเปนเครื่องมือใน

การใชทำงานตองขอสภาซื้อเยอะนิดหนึ่ง บางตัวที่ตกรุนไปก็ตองซื้อใหม จึงเรียนมา

ใหทางสภาพิจารณา ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ ทานนายกฯครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม

หรืออภิปรายบาง ครับ  

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภา

แหงนี้วา  สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ  โปรดยกมือ

ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก

มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ10ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 
 

ญัตติเรื ่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาดรอนพิบูลย - หัวสะพาน

บานรอนนา (กองชาง) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

        เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขอความ
เห็นชอบในการขอโอนเงินงบประมาณไปตัง้จายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาดรอนพิบูลย - หัว
สะพานบานรอนนา หมู ที ่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 

        ดวยกองชาง ไดรับนโยบายจากเทศมนตรีฯ ใหบรรจุโครงการปรับปรุง             
แอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาดรอนพิบูลย – หัวสะพานบานรอนนา ซึ ่งชำรุด               
ทรุดโทรม เปนหลุม บอ ใหปะชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม และ 
กองชาง ไดประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายตลาดรอนพิบูลย - หัวสะพานบานรอนนา หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอ
รอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ 473,000.- บาท เพื่อให
ถนนไดมาตรฐานในการคมนาคมไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2563 - 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 เหตุผล 
         ขณะนี้แผนพัฒนาทองถ ิ ่น (พ.ศ. 2563- 2565) เพิ ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดประกาศใช เมื่อวันท่ี 
11 มิถุนายน 2563 กองชาง จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื ้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง 
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาดรอนพิบูลย - หัวสะพาน
บานรอนนา หมูท่ี 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายละเอียดดังตอไปนี้  
โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   
   -  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
                สายตลาดรอนพิบูลย – หัวสะพานบานรอนนา  
                หมูท่ี 12                                       จำนวน  473,000.- บาท 
   - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาด                      
รอนพิบูลย -หัวสะพานบานรอนนา หมูท่ี 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                  รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน จำนวน 473,000.- บาท 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป  
งบดำเนินงาน 
2.3.9 ประเภท วสัดุคอมพิวเตอร                       จำนวน       30,000.-  บาท 
หมวด คาครภุัณฑสำนักงาน 
ประเภท ครภุัณฑสำนักงาน 
           1. เครื่องดูดฝุน  จำนวน  1 เครื่อง           จำนวน           500.-  บาท       
  2. ตูบานเลื่อนทึบฯ  จำนวน 1 ตู           จำนวน           100.-  บาท       
           3. โตะทำงานเหล็ก  จำนวน 1 ตวั            จำนวน           600.-  บาท 
งานริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 
1.1 หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ) 
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน                        จำนวน  200,000.-  บาท 

  
      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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 งบดำเนินงาน 
หมวด คาตอบแทน 
2.1.4 ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร          จำนวน        5,000.-  บาท  
2.2 หมวด คาใชสอย 
2.2.2 ประเภท รายจายรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา  
                  ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
                  1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน  30,000.-  บาท 
          2) คาใชจายในโครงการภาษีเคลื่อนท่ี จำนวน     5,000.-  บาท 
         3) ประชาสัมพันธจัดทำ และปรับปรงุครุภัณฑ  
                                                            จำนวน   50,000.-  บาท 
        4) ฝกอบรม ศึกษาดูงานการจัดทำหรือปรับขอมูลแผนท่ีภาษี  
           และทะเบียนทรัพยสิน                 จำนวน    50,000.-  บาท  
3.1.3 ประเภท คาบำรุงปรับปรุงครุภัณฑ 
            1) คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
                                                                     จำนวน    30,000.-  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการกัษาความสงบภายใน 
2.3 หมวด คาวัสด ุ
2.3.5 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง           จำนวน    30,000.-  บาท 
2.3.10 ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย            จำนวน         100.-  บาท 
3.1.1  ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   
                    1) ติดตั้งกลองวงจรปดในเขตชุมชนตาง ๆ  
                       ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย    จำนวน       5,100.-  บาท  

          2) ติดตั้งกลองวงจรปดภายในอาคารดับเพลิง 
             เทศบาลตำบลรอนพิบูลย        จำนวน        400.- บาท 

            3) จัดซ้ือกระจกโคง                    จำนวน      9,600.-  บาท 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดำเนินงาน 
2.1 หมวด คาตอบแทน           
      2.1.1 คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน   5,000.-  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
2.3 หมวด คาวัสด ุ
2.3.5 ประเภท วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น               จำนวน  21,600.-  บาท   
                                                    รวมโอนลดท้ังส้ิน 473,000.- บาท 

  
      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  หมวด ๔  ขอ ๒7            
การโอนงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา

ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภา

แหงนี้วา  สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ  โปรดยกมือ

ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก

มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 
 

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
(กองการศึกษา) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ 

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

        เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2563 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 2 รายการ ดวย
หลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
         ดวยกองการศึกษา มีความประสงคจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใช

ในการปฏิบัติงานจัดกิจกรรม/โครงการ จำนวน 1 ชุด 2 รายการ ดังนี้                                   

          1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ 30,000.- บาท สำหรับใชในการปฏิบัติงานสำนักงานของ

กองการศึกษา (จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)     

  
  
      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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         2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื ่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet 
Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน  1  เครื่อง งบประมาณ 6,300.- บาท 
สำหรับใชในการปฏิบัติงานสำนักงานของกองการศึกษา (จัดหาตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
พ.ศ.2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  

เหตุผล 

         เนื่องจาก  กองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย คาจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร พรอมเครื่องพริ้นเตอร จำนวน 1 ชุด จึงมีความประสงคขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุน  
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภณัฑคอมพิวเตอร  
  รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2                  
           (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)    จำนวน  30,000.- บาท 
           รายการ  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ   
            ขนาด A3 จำนวน  1  เครื่อง               จำนวน    6,300.- บาท 
            - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร               
จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใชใน
การปฏิบัติงานสำนักงานของกองการศึกษา     
          รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน จำนวน 36,300.- บาท 
โอนลด 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 

 งบดำเนินงาน   
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
           หมวดอ่ืน ๆ จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ  
          เขารวมการแขงขัน                              จำนวน 36,300.- บาท 
                         รวมโอนลด จำนวน  36,300.- บาท 

  
  
      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด 4 การโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามี
สมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  
        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภา

แหงนี้วา  สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ  โปรดยกมือ

ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก

มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร และ ประเภท ครุภัณฑโรงงาน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สำนักปลัดเทศบาล) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
รองนายกเทศมนตรี 

        เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ 

และประเภท ครุภัณฑโรงงาน จำนวน 2 รายการ ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

         ดวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล            
มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 
3 รายการ และ ประเภท ครุภัณฑโรงงาน จำนวน 2 รายการ ดังรายการตอไปนี้ 
       ครุภัณฑคอมพิวเตอร   
         1. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.- บาท             
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563)    

  
      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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         2. เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 

2,500.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่ 12 

พฤษภาคม 2563)  

        3. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ 2,600.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ             

ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) สำหรับใชในการปฏิบัติงานของนักปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ซ่ึงไดโอนยายมาปฏิบัติหนาท่ี ณ งานปองกันและ                      

บรรเทาสาธารณภัย และยังไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในการปฏิบัติงานดังกลาว 

         ครุภัณฑโรงงาน 
         1. เครื่องเลื่อยยนต ขนาดเล็ก พรอมแผนบังคับโซ ความยาวไมนอยกวา 18 นิ้ว 
กำลัง 2 แรงมา จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 13,500.- บาท   
        2. เครื่องเลื่อยยนต ขนาดกลาง พรอมแผนบังคับโซ ความยาวไมนอยกวา 25 นิว้ 
กำลัง  5.3 แรงมา จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 25,000.- บาท สำหรับใชในการ
ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน จากเหตุภัยพิบัติตาง ๆ ในเขตเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย 

เหตุผล 

         งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล              
จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม โดย
โอนเง ินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ             
พ.ศ. 2563 ดังนี ้
โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  - เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1          
                                                                     จำนวน 22,000.- บาท 
  - เครื่องสำรองไฟฟา        จำนวน   2,500.- บาท       
  - เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ  จำนวน   2,600.- บาท       
ประเภท  ครุภัณฑโรงงาน 
            - เครื่องเลื่อยยนต ขนาดเล็ก                  จำนวน  13,500.- บาท

  - เครื่องเลื่อยยนต ขนาดกลาง                     จำนวน  25,000.- บาท
                    รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน จำนวน   65,600.-บาท 

      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร 
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องสำรองไฟฟา จำนวน 
1 เครื่อง และเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง และ
ครุภัณฑโรงงาน ไดแก เครื่องเลื่อยยนต ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง และเครื่อง
เลื่อยยนต ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง  สำหรับใชในการปฏิบัติงานของงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน จาก
เหตุภัยพิบัติตาง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบดำเนินงาน 
หมวด  คาวัสดุ 
2.3.7 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย          จำนวน     900.- บาท 
งบลงทุน 
หมวด  คาครุภัณฑ 
3.1.1 ประเภท ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร 
  1) โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในเขตชุมชนตาง ๆ  
      ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  จำนวน 5,100.- บาท 
3.1.2 ประเภท ครุภัณฑอ่ืน 
  1) โครงการจัดซ้ือกระจกโคง                   จำนวน 9,600.- บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดำเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
         รายจายหมวดอ่ืน ๆ 
          4) โครงการฝกซอมแผน                   จำนวน 50,000.- บาท     
        รวมโอนลดท้ังส้ิน จำนวน 65,600.- บาท 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ ่มเติมถึงปจจุบ ัน หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

  
      ตรวจถูกตอง                                                   ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       
        (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
          กรรมการ                                                  กรรมการ/เลขานุการ 
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ทานสมาชิกครับ ทานนายกชัดเจนครับ เรื่องอุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณใช

สอยท่ัวไป ทานผูอำนวยการกองชางมาใหมไมทราบวามีหรือยังครับ ถายังไมมีก็

จัดซ้ือไดเลยครับเปนนโยบายของทานนายกฯ ครบั ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
         ขอเชิญคุณ ชาญชัย  จันทรแกวครับ 

นายชาญชัย  จันทรแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 

ผมขอฝากถึงฝายบริหารและงานปองกัน เรื่องที่เราจะซื้อเลื่อยมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

สวนมากของเทศบาลเรา เมื่อเกิดภัยพิบัติ เชน พายุปลาบึกเมื่อปที่ผานมา เราตองใช

เครื่องขนาดใหญ เพราะเครื่องขนาดกลางและเล็กไมสามารถใชได ผมอยากเสนอใหใช

เครื่องขนาดใหญดวย เพราะตนไมในเขตเทศบาลของเราขนาดใหญท้ังนั้น ตองไปวาจาง

หรือขอความรวมมือจากที ่อื ่นมา ถาเปนไปไดอยากใหมีเครื ่องใหญอีก 1 เครื ่อง 

ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
        ขอเชิญ ทานนายกอัศวิน  จินตวร ครับ 

 
 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 

ตองขอบคุณทานสท.ชาญชัย ที่ไดทวงติงเรื่องนี้ ผมขอเรียนอยางนี้วา ทางผูบริหารได

นำเสนอให ก ับป องก ันฯ ดำเน ินการจ ัดซ ื ้อเคร ื ่ องใหญ   เราถ ือว าเทศบาล                         

ตำบลรอนพิบูลยมีขนาดใหญ การแกไขปญหาเราตองรับภาระมากในการแกไขปญหา

ใหกับประชาชน ผมไดสอบถามหัวหนาฝายปกครอง ปรากฎวาลูกนองผมไมมี

ความสามารถในการใชเครื่องใหญตัดตนไมได ผมก็จนใจครับก็ขอเรียนกับทางสภา

ไดรับทราบ วันนี้หัวฝายปกครองหายไปแลว จริงๆ อยากใหชี้แจงดวยตัวเอง บุคลากร

ของผมไมมีความสามารถครับ ผมคงตองรับคนใหมมาที ่สามารถใชเครื ่องใหญได           

ขอเรียนดวยความเคารพ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอขอบคุณ ทานนายกอัศวิน  จินตวร  ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  
        ขอเชิญ ทานชาญชัย  จันทรแกว ครับ 

นายชาญชัย  จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 

 

      ตรวจถูกตอง                                      
 
(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ  

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
ขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงครับ ผมคิดแบบนี้นะครับ กรณีเรามีพนักงานปองกันฯ 

ซึ่งไดผานการอบรมทั้ง อพปร. และบรรเทาสาธารณภัย ขั้นตน ขั้นกลาง อยางนอยๆ 

เอยมาวาไมมีความสามารถ ผมวาไมใชเขามาสูหนวยงานปองกันฯ ตองทำไดทุกอยาง             

ผมเคยอยูปองกันฯ เปน ส.ท.ผมยังจับเลื่อย ทำไดหมดทุกอยาง และการซ้ือเครื่องเราตอง 

                ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     

 

            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
        กรรมการ                                                   กรรมการ/เลขานุการ 
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ดูปญหาของทองถิ ่น ถาตนไมเล็ก ๆ ซื ้อเครื ่องเล็ก ๆ ผมไมวา แตเครื ่องใหญเรา

จำเปนตองใชจริง ๆ อยางเชนพายุปลาบึกที่ผานมาตนยางตนใหญหลังเทศบาลตำบล

รอนพิบูลย  ถาใชเครื่องเล็กก็ใชไมได อยามาอางวาไมเปนก็ไมได เพราะเราตองฝกครับ 

ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             

จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 

        ขอเชิญ ส.จ.อ.วันเฉลิม  ไชยรักษา ครับ 

ส.จ.อ.วันเฉลิม  ไชยรักษา 
นักปองกันฯ 
 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 

ผมขออนุญาตช ี ้แจงนะคร ับ ตอนนี ้ เล ื ่อยของเราเป นเคร ื ่องยนต ขนาดกลาง                     

กำลังพอสมควร แผนบังคับโซประมาณ 30 นิ้ว ก็มีขนาดพอสมควรแลว สำหรับการใชงาน 

ถาเปนเครื่องยนตขนาดใหญ ขนาด 25 -30 นิ้ว เทากันกับของเราท่ีมีอยู ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ  ส.จ.อ.วันเฉลิม  ไชยรักษา ครับ  ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด

จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 

         หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา  
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ  โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา          
ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี ครับ และ            
งดออกเสียง 1  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
10.1 เรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูล 

10.2 เรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

10.3 เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 

10.4 เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

วาระแรก และวาระ 2, 3 

        กอนท่ีจะดำเนินการตามระเบียบวาระท่ี 10 ขอเชิญทานเลขานุการสภา

ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ ิ ่น พ.ศ .  2547 แก ไขเพิ ่มเต ิมจนถึง  (ฉบับที ่  2)                    

พ.ศ. 2554 ขอ 37 ญัตติมี 2 อยางคือ 

(1) ญัตติเก่ียวกับกิจการของสภาทองถ่ิน 

 
 

(2) ญัตติรางขอบัญญัติ 

 

      ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ  

                ตรวจถูกตอง                                           ตรวจถูกตอง                                     

 

            (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                                       (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
        กรรมการ                                                   กรรมการ/เลขานุการ 
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ขอ 43 รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้ 

1) หลักการของรางขอบัญญัติ 

(2) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ 

เมื ่อประธานสภาทองถิ ่นไดรับญัตติรางขอบัญญัติที ่ เสนอมาและตรวจเห็น

ถูกตองตามระเบียบการประชุมแลว ใหสงสำเนาแกสมาชิกสภาทองถ่ินลวงหนา

ไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุม เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน แตไมนอยกวา 

ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม 

ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ  

แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวได 

         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู บร ิหารทองถิ ่นหรือสมาชิก           

สภาทองถิ่นจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปน 

ผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว 

การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที ่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติ            

เต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 

ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ 

ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ขอ 10.1 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบราง            

เทศบัญญัตเิทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล                  

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ  

เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจัดการ 
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ............ ดวยหลักการ และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

         ดวยงานนิติการ ฝายวชิาการและแผนงาน มีความประสงคจะเสนอราง            

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล เพ่ือใชในการจัดการ 

สิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอประชาชน และ              

ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

เหตุผล 

         โดยท่ีการจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีไมถูกสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ

ประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกัน

ไมใหมีการแพรกระจายของโรค  และไมกอใหเกิดเหตุเด ือดรอนรำคาญตอ 

ประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูล             

มีข้ันตอนการดำเนินการหลายข้ันตอน ตั้งแตการเก็บ  ขน  และกำจัด สมควร                             

                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง                                     

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       -27- 
กำหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการเกี ่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการ            

สิ่งปฏิกูล  หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ 

ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย           

การคิดคาบริการ  และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล

ของราชการสวนทองถิ่นและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปน

ผูดำเนินกิจการการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 

๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แหง พระราชบัญญัติ          

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม  ประกอบ มาตรา ๓๔/๒ และ

มาตรา  ๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงจำเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ (รายละเอียดตาม

รางเทศบัญญัติฯ ท่ีแนบ) 
         จึงขอเสนอญัตติน ี ้ต อสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โปรดพิจารณาใหความ                

เห็นชอบตอไป           

        ผมขอเรียนวาเทศบัญญัติตัวนี้ เพ่ือเปนการควบคุม ถาบุคคลใดจะจัดเก็บหรือ
สูบสวม จะตองดำเนินการขออนุญาต โดยปกติอำนาจหนาท่ีการจัดการสิ่งปฏิกูล 
เปนอำนาจของเทศบาล แตเนื่องจากเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไมไดมีวัตถุประสงค
ในการแกไขปญหาการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยสรางรถดูดสวมแลวไปชวยชาวบาน และ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บคาธรรมเนียม ผมคิดวาไมคุมคาในการลงทุนตรงนี้ก็เลยไมไดดำเนินการ ในสวนท่ี

เอกชนตองการดำเนินการก็อยูภายใตระเบียบตัวนี้ หมวดท่ี 1 มอบอำนาจใหเอกชน

แตตองใหถูกสุขลักษณะ หมวดที่ 2 ขอที่ 13 ลักษณะที่ถูกตองของสวมตองเปน

อยางไร สวนในเรื ่องของสาธารณะการจัดการอยู ในเทศบัญญัติตัวนี ้หมดเลย 

สาระสำคัญจริง ๆ คือ การออกใบอนุญาตใหกับผูท่ีตองการประกอบกิจการ  

รถดูดสวมมี 2 ประเภท 1. การจัดเก็บ 2. การกำจัด หลังจากที่ทานดูดสวมไปแลว          

ก็เอาไปกำจัดที่ไหนไดระบุไวในเทศบัญญัติ มีคาธรรมเนียมครั้งละ 300.-บาท/

ลูกบาศกเมตร เศษของลูกบาศกเมตร ราคา 150.- บาท คาธรรมเนียมเราเก็บรายป 

5,000.-บาท/ป สวนการกำจัด 7,500.- บาท นี่คือสาระสำคัญของเทศบัญญัติ      

ขอเรียนใหทราบวาใครท่ีกำลังดำเนินการในเรื่องนี้ ตองมาขอใบอนุญาตจากเทศบาล              

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม

หรืออภิปรายบาง ครับ 

 
 
      ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา   
สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง 
               ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง                                     

 

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



 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)          
   ประธานกรรมการ 
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การจัดการ สิ่งปฏิกูล พ.ศ. .......... วาระแรก (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา                      

ยกมือเห ็นชอบ 10 ทาน สมาช ิกสภาทานใดไมร ับหล ักการ โปรดยกม ือครับ 

สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1  เสียง 

มีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจัดการ   

ส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ............ วาระแรก (ข้ันรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน  

ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

       ตอไป ขอ 10.2 เรื ่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป ขอเชิญคณะผูบริหาร ครับ                                                   

     เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ  
เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจัดการ 
มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ............ ดวยหลักการ และเหตุผล ดังนี้    
                                        หลักการ 

         ดวยงานนิติการ ฝายวิชาการและแผนงาน มีความประสงคจะเสนอราง    

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป เพ่ือใชในการจัดการ 

มูลฝอยท่ัวไปใหถูกสุขลักษณะ ไมใหมีการแพรกระจายของโรค และไมกอใหเกิดเหตุ

เดือดรอนรำคาญตอประชาชน รวมท้ังไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม   

                                           เหตุผล 

         โดยท่ีการจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีไมถูกสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของประชาชน  การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุม

และปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญ

ตอประชาชน  และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  ซ่ึงการจัดการมูลฝอย

ทั่วไปมีขั ้นตอนการดำเนินการหลายขั ้นตอน  ตั ้งแตการเก็บ  ขน  และกำจัด  

สมควรกำหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการ

มูลฝอยทั่วไป  หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  

ขน  หรือกำจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการ  และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย

ท่ัวไปของราชการสวนทองถ่ินและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคล  

ใดเปนผูดำเนินกิจการการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ อาศัยอำนาจตามความ 

ในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข 

                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง                                     

 

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



 
 
 

 
 

 
 
 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 

      ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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เพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบ มาตรา ๓๔/๒ และมาตรา  ๓๔/๓ 

แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงจำเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ (รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ท่ีแนบ) 

        จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 
        ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ ครับ ไม ทราบว ามีสมาชิกสภาทานใด          

จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  
        ขอเชิญ ทานนายกอัศวิน  จินตวร ครับ 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
ผมขอขยายความนิดหนึ่ง เรื่องนี้เปนเรื่องของการกำจัดขยะ เก็บ ขน กำจัดขยะ 

ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เทศบัญญัติตัวนี้เปนอำนาจหนาที ่ของเทศบาลฯ      

ในการบริหารจัดการ ยกเวนวาเทศบาลไมไดดำเนินการ ถาใหเอกชนใหมารับเหมา 

ใหทานดูในหมวดทั ่วไป นิยาม อำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                
ในเรื่องของการจัดการทั้งหมด ขอที่ 6  การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปในเขต
พื้นที่ของสวนราชการสวนใดใหเปนอำนาจหนาที่ของทองถิ่นนั้น คือบทบาทหนาท่ี 
ท่ีชัดเจนของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย หมวดท่ี 2 การเก็บ ขน ขอ 12 ใหเทศบาลฯ  
เตรียมถุงใสขยะ ถังขยะ ขอท่ี 18 เทศบาลฯ มีหนาท่ีในการบริการสาธารณะ 
เตรียมถังขยะใหพ่ีนองประชาชน ขอท่ี 20 รถขยะจะเก็บขยะเวลาใด คนในพ้ืนท่ีจะ
รูอยูแลววา รถจะมาเก็บตี 3 ถึง ตี 5 ชาวบานก็สามารถเตรียมนำขยะมาท้ิงได 
ขณะนี้ของเราเก็บ 2 รอบ รอบค่ำกับรอบเชามืด ตอนนี้ก็มีปญหานิดหนึ่ง เนื่องจาก
รถคันใหญไดชำรุด เราใชรถคันเล็กเก็บหลายเท่ียวมากครับ ตอนค่ำ 2 รอบ           
ตอนเชา 2 รอบ ตอนนี้รถใชงานหนักมาก เทศบาลฯ กำลังดำเนินการจัดซ้ือรถคัน                  
 ใหม ตอนนี้กำลังอยูระหวางการจัดซื้อ ขอที่ 21 คุณสมบัติของรถ ขอที่ 22 เม่ือ

เก็บขนขยะเสร็จแลวจะคัดแยก ตอไปเราคงมีลานคัดแยก เราจะแกไขการจัดเก็บคือ 

กำจัด เราคงใชในเรื่องของเตาเผา เม่ือรถขยะไปถึงลานคัดแยก กอนท่ีจะเขาเตาเผา 

ก็ใหถูกสุขลักษณะตามขอที ่ 22 สวนขอที่ 23 พนักงานที่เก็บขยะตองมีชุดท่ี

เตรียมพรอมจะตองระวังและรักษาสุขภาพดวย เปนเรื่องท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย

ใหความสำคัญกับคนท่ีเก็บขยะของเรา ขอท่ี 26 คุณสมบัติของรถวาควรมีลักษณะ 

อยางไร มีการปองกันไมใหน้ำรั่วแบบไหน ขอท่ี 31 การกำจัดมูลฝอย มี 5 วิธี 

หมวดที่ 3 มอบหมายใหผูอื่นไดดำเนินการ ถาเทศบาลฯไมดำเนินการเอง คือให

เอกชนเขามารับเหมา จัดเก็บและกำจัดขยะ หมวดที่ 4 เปนการดำเนินการใหหา

ประโยชน คือ รีไซเคิล และทำใหเกิดรายได หมวดท่ี 5 เปนการออกใบอนุญาต  

ถาเปนของเอกชนเราจะออกใบอนญุาต ปละ 1 ครัง้ ใบอนุญาตอยูไดครั้งละ 5 ป           

                ตรวจถูกตอง                                      ตรวจถูกตอง                                     

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

 
 
มติท่ีประชุม 
 
 

 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)    
 ประธานกรรมการ 
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เหมือนกับรถดูดสวม ตอไปหมวดคาธรรมเนียม ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่ให

ทองถิ่นมีรายไดของตัวเอง โดยการใหเก็บคาขยะสูงมาก ถาวันหนึ่งขยะไมเกิน 

20 ลิตร เก็บเดือนละ 30 บาท ตอนนี้เราเก็บไมถึงนะครับ เก็บแค 20 บาท ทั้งที่

เพดานขั ้นต่ำตอนนี ้  30 บาท เราเห็นวาชาวบานบางคนไมมีความพรอม        

เราก็ตองเก็บแคนี ้ ถาขยะเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร เก็บ 40 บาท           

แตถาขยะเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร เก็บเดือนละ 120 บาท ถาขยะเกิน 80 ลิตร 

แตไมเกิน 100 ลิตร เก็บ 180 บาท ถาขยะเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร 

เก็บ 210 บาท ถาขยะเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร เก็บ 240 บาท               

ถาขยะเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร เก็บ 270 บาท คือ อัตราที่รัฐบาล

กำหนดเพ่ือสรางรายไดใหกับเทศบาลฯ เม่ือเทศบัญญัติประกาศใช ผมไมแนใจวายัง

อยูในอำนาจของนายกหรือไม คงจะตองเรียนใหทานทราบอีกครับ ขอบคุณครับ 

        ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา ทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ  
        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา  

สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื ่อง            

การจัดการ มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ............  วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือครับ 

สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมรับหลักการ โปรดยกมือครับ 

สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1  เสียง 

มติรับหลักการในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื ่อง การจัดการ  

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ............ วาระแรก (ขั ้นรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน  

ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

        ตอไป ขอ 10.3 เรื ่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 

รอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ขอเชิญคณะผูบริหาร ครับ                           

         เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ  

เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การติดตั้งบอ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ............ ดวยหลักการ และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ดวยงานนิติการ ฝายวิชาการและแผนงาน มีความประสงคจะเสนอราง 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน

อาคารเพ่ือใชในการควบคุมดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในอาคาร  ท่ีตั้งอยูใน
เขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ปองกันรักษาสภาพสิ่งแวดลอม และเปนการชวยลด
ปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ำใหดีขึ้น โดยที่เปนการสมควร

กำหนดวิธีการเพ่ือใชในการควบคุมรักษาความสะอาด   

               ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
        
      ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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เหตุผล 

และเพื่อเปนการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิใหผู อยูอาศัยในอาคารถายเท           

ของเสีย และเพื่อใหการจัดการระบบบำบัด  น้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเปน  

การแกไขปญหาตนทางและเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาคุณภาพน้ำ  ดังนั้น  

เพื่อสุขอนามัยของประชาชนและการรักษาสภาพแวดลอมในสภาวะปจจุบัน อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕   จึงจำเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ (รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ท่ีแนบ) 

         จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  โปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 
       ผมขอยกตัวอยางเคสการรองเรียนเรื ่องการปลอยน้ำเสียลงในแหลงน้ำ          
สารธารณะ เคสนี้อยูท่ีทายเรือ เปนบานท่ีขออนุญาตกอสรางใหม ไดมีการรองเรียน
ซึ่งทานนายกก็ไดใหคณะกรรมการลงตรวจสอบรวมถึงนิติกร รวมกับกองชางและ
กองสาธารณสุขฯ ผลการตรวจสอบครั ้งที ่ผานมา บานหลังดังกลาวขออนุญาต
ถูกตอง และกอสรางถูกตามแบบแปลน จากการตรวจสอบมีการติดตั้งบอบำบัด               
บอดักไขมัน อยางถูกตองครับ กอนท่ีจะปลอยลงแหลงน้ำสาธารณะ ใหดูคำวาแหลง
ระบายน้ำ หมายความวา ทางหรือทอระบายน้ำ คู คลอง แมน้ำ ทะเล หรือแหลงน้ำ
สาธารณะ เปนแหลงที่ปลอยน้ำไดครับ ขอที่ 7 เทศบัญญัติประกาศเพื่อใชบังคบัใช
อยางถูกตองครับ ใหพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที ่ที ่มีอำนาจหนาท่ี
เชนเดียวกัน 1. เขาตรวจท่ีตั้งอาคาร 2. ใหผูครอบครองอาคารท่ีมีการระบายน้ำท้ิง 
ไหลลงสูแหลงระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบอดักไขมัน ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน 
คือใจความสำคัญที่จะตองรางเทศบัญญัติตัวนี้ขึ้นมา ใหไดใชบังคับอยางเต็มที่ และ
ถูกตอง ขอบคุณครับ 
        ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ  
        ขอเชิญ ทานนายกอัศวิน  จินตวร ครับ 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
ผมขอเพ่ิมเติมตอจากทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ คือเทศบัญญัติ ตัวนี้ 
เมื ่อบานเรือนของใครที ่ปลอยน้ำเสียลงบริเวณคู หรือแหลงน้ำสาธารณะ              
น้ำที่ออกมาจากบานเรือนทั่วไป สิ่งที่ เราเปนกังวล อยางที่ทานรองนายกฯ               
จักรพันธุ ไดยกตัวอยางของทายเรือที่มีชาวบานมารองเรียนทำใหเกิดปญหา
พอสมควร แตถาเราออกเทศบัญญัติตัวนี้ไป มันจะกระทบหมดเลย โดยเฉพาะ 
คนท่ีอยูในตลาด เพราะทุกคนใชน้ำลางถวยลางจาน เสร็จแลวก็ปลอยลง           
                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 

 
 
 

 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
      ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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คูระบายน้ำ จึงไดใหนิติกรออกเทศบัญญัติตัวนี ้ ใหทานดูในบทเฉพาะกาล              
ขอท่ี 14 เพ่ือลดผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ พูดงาย ๆ วาชาวบานท่ีสราง
บานอยูมา 40 – 50 ปแลว ก็ไมสามารถที่จะดำเนินการแกไขได ทางเทศบาล
ก็อนุ โลมครับ  เทศบัญญัติต ัวนี ้จะไม ใชบ ังคับ ตามขอที ่  5 และขอที ่  6                 
เทศบัญญัติที่ใหใชในที่ที่มีที่ระบายน้ำทิ้งหรือไหลสูแหลงระบายน้ำ และยังไมมี
กฎหมายกำหนดใดกำหนดเกี่ยวกับการกำจัดน้ำ น้ำมัน และไขมัน สำหรับ
อาคารประเภทนั้น ขอที่ 6 วรรค 1 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตาม           
ขอท่ี 5 ติดตั้งบอดักไขมันตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนด คือสิ่งท่ีเรา
บอกวาบานที่สรางมาแลว ไมอยางนั้นคุณจะตองทำบอกรังใหม เราก็เลยมี         
บทเฉพาะกาลตรงนี้วาท่ีทำไปแลวก็ไมเปนไร แตบานใดท่ีจะกอสรางใหมเราก็มี
ขอบัญญัติอยูแลวครับ ในเรื่องของแปลนบาน คุณจะตองมีบอกรัง กอนที่จะทิ้ง
น้ำออกมาสูแหลงน้ำสาธารณะ อันนี้คือความชัดเจน อยากใหพี่นองประชาชน            
ท่ีรับฟงการถายทอดการประชุมสภาไดเขาใจนะครับ ขอบคุณครับ 
        ขอขอบคุณ ทานนายกอัศวิน  จินตวร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา 

ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรอืขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา  

สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การ

ติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ............  วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) 

โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมรับหลักการ  

โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี ทาน  และงดออกเสียง 1  เสียง 

มติรับหลักการในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การติดตั้งบอดัก

ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... . . . . . . . . . วาระแรก (ขั ้นร ับหลักการ)  

เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

        ตอไป ขอ 10.4 เรื ่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 

รอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ............ ขอเชิญคณะผูบริหาร

เสนอญัตติ ครับ                         

       เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ  
เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ............ ดวยหลักการ และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

         ดวยงานนิติการ ฝายวิชาการและแผนงาน มีความประสงคจะเสนอราง     

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เพื่อใช

บังคับใชในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เนื่องจากประชาชนไดประกอบอาชีพท่ี
สงผลกระทบตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

               ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 
        

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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เหตุผล 

        โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ไดใช บ ังคับมาระยะหนึ ่งจ ึงไมสอดคลองเหมาะสมกับ

สภาวการณปจจุบัน  ประกอบกับกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข   

พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดประกาศใชบังคับใหม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง 

กิจการที ่ เป นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที ่ ๓ มิถ ุนายน ๒๕๕๘                 

ไดประกาศใชบังคับใหม โดยมีผลเปนการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข              

ท่ี ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ ๔)  

ลงวันที ่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กิจการที ่เปน

อันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื ่อง กิจการที ่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที ่ ๖) ลงวันที ่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ ่งออกตามความในพระราชบัญญัต ิการสาธารณสุข                  

พ.ศ.๒๕๓๕ ไดแกไขเพ่ิมเติมรายชื่อกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จึงเห็นสมควร 

ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาทตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เพ่ือใหสอดคลองกับกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว และให 

เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ 

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 32                             

และมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงจำเปนตองตราเทศบัญญัตินี ้                        

(รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ท่ีแนบ) 

         จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  โปรดพิจารณาใหความ

เห็นชอบตอไป  

สาระสำคัญของกฎหมายตัวนี้คือ เปนตัวที่ชวยใหเทศบาลแกไขปญหา ในเรื่อง

ของความเดือนรอนของประชาชน โดยเฉพาะมลภาวะ ถาทานดูในนิยาม  

หมวดทั่วไป มลพิษทางเสียง หนาที่ 2 เกิดจากการประกอบกิจการ มลพิษทาง

อากาศเกิดจากการประกอบกิจการที่ทำใหเกิดการกระทบตอสุขภาพ มลพิษ

ทางน้ำก็เหมือนกัน ผมขอยกตัวอยางท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลฯ ท่ีทุงโหมะ             

                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
  
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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คือโรงงานรีไซเคิลขยะปลอยน้ำเสียลงมาชาวบานเดือดรอน เราก็มี พรบ. ตัวนี้ 

เขามาดูแลในการแกไขปญหา มลพิษทางแสงเกิดจากการประกอบกิจการทำให

เกิดผลกระทบตออนามัยสาธารณชน ความรอน ความสั่นสะเทือน รวมถึงของ

เสียอันตราย ขอท่ี 6 กิจการท้ังหมดมี 13 ขอ 1. การเลี้ยงสัตว 2. ผลิตภัณฑ 

3.อาหารและเรื่องดื่ม 4. ยาเวชภัณฑและอุปกรณการแพทย ฯลฯ ผมคงไมลง

รายละเอียดเยอะเพราะใกลเที่ยงแลว และในขอที่ 8 สาระสำคัญที่ตั้ง เขาบอก

ว  าสถานประกอบกิจการที ่ เป นอันตรายจะตองอยู ห  างจากศาสนสถาน 

โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี ้ยงเด็ก สถานดูแลผู สูงอายุผู ปวยพักฟน          

ผูพิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ตองการคุมครองสุขภาพของประชาชนเปนพิเศษ 

จะตองไมอยูในระยะที่เกิดผลกระทบตอประชาชน อันนี้คือเรื่องที่ตั้งของสถาน

ประกอบกิจการ สวนที่ 2 ความปลอดภัยและปองกันเหตุรำคาญ สวนที่ 3  

การขอใบอนุญาตใครที่ดำเนินการใน 13 ขอนี้ ก็จะตองมาขอใบอนุญาตจาก

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะอนุญาตใหปตอป หัวขอท่ีสำคัญอยูท่ีบทเฉพาะกาล

หนาที่ 18 ขอที่ 19 ผูที ่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอ

สุขภาพอยูแลว ในวันที่เทศบัญญัติบังคับใชใหผูนั้นยังคงประกอบกิจการนั้น

ตอไป เสมือนผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาว

หมดอายุ ผูนั้นตองไปดำเนินการรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติตัวนี้กอนจะไป

ดำเนินการใหม กรณีขอที่ 8 คือ กิจการใดที่ทำอยูแลวกอนที่เทศบัญญัติตัวนี้

บังคับใช ก็ใหดำเนินการตามนั้นไป และใหระวังเรื่องมลพิษ ขอบคุณครับ 

      ขอขอบคุณทานนายกอัศวิน  จินตวร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด          

จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา

สมาชิกสภาทานใดไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ............  วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) โปรดยก

มือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ  10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมร ับหลักการ            

โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1  เสียง                 

มีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ......... วาระแรก (ข้ันรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน 

ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง 

      ตอไปจะพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

      ขอ 10.1 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล   

                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
มติท่ีประชุม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

       ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล       

รอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล ในวาระท่ี 2 บางครับ 

         หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 

รอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล ในวาระท่ี 2  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการ 

สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ............  โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิก

สภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออก

เสียง 1  เสียง  

มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. ......... ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี   

และงดออกเสียง 1 เสียง 

       ขอ 10.2 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  

       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล

รอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป ในวาระท่ี 2 บางครับ 

         หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 

รอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป ในวาระท่ี 2  ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา 

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการ

มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ............  โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน 

สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี  และ

งดออกเสียง 1  เสียง   

มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. ......... ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ           

ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

        ขอ 10.3 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 

       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล         

รอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ........ในวาระท่ี 2 บางครับ  

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติร างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 

รอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ........ ในวาระท่ี 2 ผมจะขอมติ

ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ........  โปรดยกมือครับ      

                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  
 
 

 
 
 
 
 

       ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1  เสียง   

มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมัน

บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ........ ในวาระที ่ 2 ขั ้นแปรญัตติ เห็นชอบ 10 ทาน  

ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

        ขอ 10.4 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่องเรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ในวาระท่ี 2 บางครับ 

         หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 

รอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ในวาระที่ 2  ผมจะขอมติตอสภา

แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ............  โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ

เห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ          

ไมเห็นชอบ ไมมี  และงดออกเสียง 1  เสียง   

มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ พ.ศ. ......... ในวาระที ่ 2 ขั ้นแปรญัตติ เห ็นชอบ 10 ทาน  

ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

       ตอไปจะพิจารณาในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวา

จะอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุมแตละญัตติ นะครับ 

       ขอ 10.1 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล                           

        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ............  โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา

ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี  และงด

ออกเสียง 1  เสียง  

มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการส่ิง

ปฏิกูล พ.ศ. ......... จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

        ขอ 10.2 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป   

        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ............  โปรดยกมือครับ  

                 ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 11 
 
 
นายชาญชัย  จันทรแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

       ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ.......... ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

ไมมี  และงดออกเสียง 1  เสียง  

มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการ 

มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ....... จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง 

        ขอ 10.4 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ............  โปรดยกมือครับ 

สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ   

ไมมี  และงดออกเสียง 1  เสียง  

มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอ    

ดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ..... จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง  

เรื่องการติดการผลการประชุมครั้งท่ีผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บางครับ  
       ขอเชิญ คุณชาญชัย  จนัทรแกว ครับ 
        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมี 6 เรื่อง ฝากถึงฝายบริหาร 

       เรื่องที่ 1 กระจกโคง เราก็ผานสภากันมาแลว ถามีงบประมาณชวยจัดซื้อกระจก

โคงให 4 – 5 จุด ครับ 

      เรื่องท่ี 2 คลองหนาบานนายเขิน นาโพธิ์ หมูท่ี 14 ตรงนั้นเปนคลองท่ีตื้นเขิน และ

รกมาก และเกิดปญหาน้ำทวม ขอฝากไปยังผูบริหารใหชวยแกไขใหหนอย จะใชระบบ

ขุดลอกอยางไรก็ได อยาใหชาวบานเขาเดือดรอน ผมไดลงพื้นที่ไปถายรูปมาเมื่อวาน 

เนื่องจากนายเขินโทรมาวาชวยไปดูใหหนอย ตั้งแตหนาบานนายเขิน – บานคุณพรรณี 

จะเปนสายน้ำ 3 สาย มารวมกันตรงนั้น ขอใหชวยไปขุดลอกตามแนวเดิมนั้น  

       เรื่องที่ 3 เรื่องถนนสายบานวังไทรเกา ที่เรียบรางรถไฟ ถนนชำรุดตั้งแตสามแยก 

จนถึงสะพานลอยเขานอย และวังไทรใหมที่เปนถนนคอนกรีต ตั้งแตหนาถนนใหญ               

ลงมาใตสายไฟ ชวยถมไหลทางใหดวย และสายหนองคูขันไปเชื่อมตอสามแยก นาโพธิ์

ถนนชำรุดหลายจุด เปนถนนคอนกรีต อยากใหเขาไปดูดวย สวนโปะไฟ 2 – 3 โปะ              

ท่ีหอยลงมา  ขอใหผูรับผิดชอบเรื่องไฟไปดูใหดวยครับ  

       เรื่องท่ี 4 ตัดหญาสายหูดาน หลังวัดพิศาลไปออกหูดาน ตอนนี้หญาโผลออกมา    

 

 

    ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     

 

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



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

       ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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บนถนนแลว ชวยตัดใหดวยครับ และฝากถึงฝายปองกันฯ ที่รับผิดชอบกรณี ตัดตนไม

และก่ิงไมริมทาง เพราะมีหลายจุด 

        จุดที ่ 1 สามแยกหนาบานนายเพี ้ยน ตนไมลงมาเกือบถึงรถยนตแลวครับ           

ถาตรงไหนมีเจาของก็ใหไปขออนุญาตเขาตัดนะครับ เพ่ือเปนประโยชนแกชาวบาน     

        จุดท่ี 2 สายนาลึก ดานหลังท่ีไปออกเขานอยได ฝากเรื่องตัดก่ิงไมดวยครับ 

       เรื่องท่ี 5 ถมไหลทางต้ังแตธนาคารออมสิน  - บานนายเพ้ียน ชวยไป

ถมใหดวยครับ ซึ่ งตรงนั้นจะมีพอคาแมคา ที่ทางเทศบาลฯ จัดใหขายของ พอคา

แมคาท่ีไมมีท่ีขายของเขาจะไดวางแผงขายบริเวณนั้น 

         เรื่องท่ี 6 ผมขอถามเรื่องรถ Jcb ไมทราบวาซอมเสร็จหรือยัง เพราะตอนนี้จะเขา

หนาฝนแลว อยากใหเรงรีบหนอยจะไดชวยแกปญหาใหกับชาวบาน ขอบคุณครับ 

        ขอขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา            

ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 

        ขอเชิญ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากสอบถามคณะผูบริหาร เรื่อง ฝาคูระบายน้ำ 

ตลาดใหมวาดำเนินการไปถึงไหนแลว ขอบคุณครับ 

        ขอขอบคุณ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด            

จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 

       ขอเชิญคุณ วัชระ  ภูประเสริฐ ครับ 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องปญหาของตลาดใหม เปนปญหาของผูท่ีมา

จับจายซ้ือของ จะมีมิชฉาชีพแขวงมา ของท่ีวางไวในตระกราหนารถจักรยานยนต 

กระเปา อาหาร ของท่ีวางทายรถกระบะก็หาย อยากใหเทศบาลฯ 

ประชาสัมพันธ หรือทำอยางไรก็ไดเพ่ือจะไดชวยแกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน 

ขอบคุณครับ 

        ขอขอบคุณ คุณวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             

จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 

        ขอเชิญคุณ สุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ  

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอถนนสายเขานอย - โรงรม ชำรุดเยอะ 

ชวยเขาไปซอมแซมใหดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

                 ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

 นายชาญชัย  จันทรแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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        ขอขอบคุณ คุณสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด            

จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 

        ขอเชิญคุณ ชาญชัย  จันทรแกว ครับ 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอตอเนื่องจาก คุณวัชระ  ภูประเสริฐ ครับ         
เรื่อง มิชฉาชีพ เม่ือประชุมคราวท่ีแลว ผมไดเสนอใหติดกลองวงจรปด ขอใหชวย
พิจารณาใหดวยครับ เพ่ือเปนประโยชนแกพ่ีนองประชาชนครับ ขอบคุณครับ 
       ขอขอบคุณ คุณชาญชัย  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด          

จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 

       ขอเชิญคุณ สุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอหารือทานประธานผานไปยังผูท่ีรับผิดชอบท่ีคุย
กันเม่ือคราวประชุมรอบท่ีแลวเรื่องบอโยก หรือน้ำผิวดินท่ีมี 14 จุด ผมอยาก
ทราบวาตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแลว หรือวาตองขออนุญาตรับโอนมาจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของมาจัดการเพ่ือแกไขปญหาใหพอแมพ่ีนองในเขตท่ีมีบอโยกอยู 
ขอเรียนเพียงแคนี้ขอบคุณครับ 
       ขอขอบคุณ คุณสุทธ ิร ักษ  มั ่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             

จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 

       ขอเชิญทานรองนายกจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน  จากขอซักถามของทานสมาชิกทานสภาฯ  
       เรื่องท่ี 1 เรื่อง การขุดลอกคลองบานนายเขินไปทะลุบานแมจบ ตรงนั้น            
ขุดลอกได แตตองใชแรงงานคนเปนบางสวน บางชวงใชเครื่องจักรได ซ่ึงปท่ีผานๆ 
มาเราใชคนงาน ไมไดใชคำวาขุดลอกนะ เพราะวามีหญามีก่ิงไม เราใชคนงานลง
ไปตัดแตงก่ิงไมท่ีขวางทางน้ำอยู ในสวนท่ีหลังบานแมจบตรงนั้นขุดลอกไดเล็กนอย
เปนทรายท่ีสวยมาก ถาอยากใหถาวรตองทำโครงการเพ่ิมแผนขุดลอกเพ่ิมเติมหรือ
วาแตงลำคลองเพ่ือใหออกไปทางบาน ส.ท.อุ ปญหาคือทรายไปอุดตัน ท่ีตรงนั้น 
ทำฝายอยูครั้งหนึ่ง ซ่ึงทางน้ำอาจจะเปลี่ยน ไปขวางทางน้ำทำใหทรายไปอุดตัน 
อยูเยอะ เดี๋ยวจะใหชางลงสำรวจอีกครั้ง  
      เรื่องท่ี 2 เรื่อง ฝาคูตลาดใหมอยูกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เราไดเจาหนาท่ี
พัสดุมาแลว เพ่ิงยายมาเม่ือวาน ก็จะเรงดำเนินการใหครับ 
      เรื่องท่ี 3 เรื่อง มิชฉาชีพ ผมไดรับเรื่องเม่ือวันกอน เจอจาขอท่ีบานของผม 
บอกผมวาโดนลวงกระเปา 8,000.- บาท ไมทราบวาทำหลนเองหรือโดนลวงกระเปา 
เขาก็ยังไมแนใจ ตอนนี้ไดแจงความดำเนินคดีแลว ในสวนนี้ผมก็สนับสนุนครับ เรื่อง 
ความปลอดภัยในตลาด เราคอยคิดกันอีกครั้งวาจะทำกันอยางไร จะตองเพ่ิมแผน  

                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 

 นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
       ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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กอนครับ  แผนพัฒนา 5 ป แลวคอยมาดูในเรื่องงบประมาณอีกครั้ง ขอบคุณครับ 
        เรื่องท่ี 4 เรื่อง ถนนท่ี สท.สุนทร ขวัญชัยรัตน เสนอมา รอลุนงบอุดหนุน          
อีกนิดเดียวครับ คงจะไดความชัดเจนแลว ถาไมไดจริง ๆ แลว จะลงไปดำเนินการครับ 
ทาน ผอ.กองชาง ไดลงสำรวจแลว                        
        เรื่องท่ี 5 เรื่อง บอโยก ผมจะใหเขาเรงดำเนินการ เพราะเราตองกำหนด Gps 
กำหนดจุด 14 จุด จะเรงดำเนินการใหครับ ขอบคุณครับ 
        ขอขอบคุณ ทานรองจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ  ไมทราบวามีสมาชิกสภา            

ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

        ขอเชิญทานรองพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ 

      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ในสวนที่เกี่ยวของกับกองสาธารณสุขฯ เรื่องการ      

ตัดหญาสายหลังวัดพิศาล – ถนนสายหูดาน โดยทั่วไปทางกองสาธารณสุขฯ  

จะตัดรอบ 1 เดือนพอดี ในชวงนี้จะเห็นไดวาฝนตกเกือบทุกวัน หญาจะขึ้นเร็ว 

ลูกจางกองสาธารณสุขฯ บางครั้งมีภารกิจนอกเหนือจากตรงนี้ ใหไปชวยเราก็

ตองดำเนินการใหกอน การตัดหญาตามสายอาจจะไมไดดำเนินการตาม

แผนงาน ก็ขอแจงใหทราบวาทางกองมีปฏิทินปฏิบัติงานลวงหนา งานจะมี

ตลอดไมไดหยุดเลย ผมขอแจงใหทางสภาไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

        ขอขอบคุณ ทานรองพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา            

ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

        ขอเชิญทานนายกอัศวิน  จินตวร ครับ 

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอสรุปในเรื่องของการติดตามงานที่ทางสมาชิก

สภาไดสอบถาม ผมไดใหรองนายกฯ ทั้ง 2 ทาน ไดตอบขอซักถามไปแลว อีกสวนหนึ่ง         

ที่มีเรื่องที่ติดขัดอยู ในเรื่องที่ทานไดอนุมัติไปแลว งบประมาณบานเทิดไท ,            

ฝาคูระบายน้ำตลาดใหม , ซอมแซมฝาเพดานสำนักงาน ขณะนี้อยางที่ทานได

เกริ่นไวแลววา พัสดุของเราเพิ่งมาเมื่อวาน คิดวางานนาอยูในกระบวนการแลว 

เรื ่องรถขยะที่ยังติดคางอยู , รถดับเพลิง ก็ยังติดคางอยูคาดวาเมื่อพัสดุมา

รวมถึงเจาหนาที่มาอีกคนหนึ่ง ก็คงชวยใหงานราบรื่น ในระเบียบวาระที่ 1 

เรื ่องที่ประธานแจงใหที ่ประชุมทราบ คือ เราไดมีการดำเนินการแกปญหา          

ภัยแลง โดยใชขุมน้ำหนองเปดทั้ง 3 ขุม เรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทย ไดสง

ทีมงานลงมาในเรื ่องของการบริหารจัดการ ใหทางเทศบาลฯ เปนเจาภาพ

รวมกับอำเภอ ในการบริหารจัดการน้ำครั้งนี ้ แตเนื ่องจากขุมน้ำทั้ง 3 ขุม  

ความจริงแลว ผูท่ีไดรับสัมปทานแตตอนท่ีท่ีดินได 

               ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

       ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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ออกรังวัดเพื่อใหไดขึ้นทะเบียนเปนแหลงน้ำสาธารณะ โดยนิยามคำวาแหลงน้ำ

สาธารณะ คือ แหลงน้ำที่มาจากธรรมชาติ และไหลมารวมกัน และจะขึ้นเปน

สาธารณะไดตองมีประชาชนเขามาใชรวมถึงมีหนวยงานอื่น ๆ เขามาใช ทำให

เกิดเปนแหลงน้ำสาธารณะ แตน้ำตรงนั้นเกิดจากการกระทำของมนุษย คือ           

เปนแหลงน้ำที ่ เกิดจากการทำเหมืองแร แตตอนที่ที ่ดินมาขึ้นเปนแหลงน้ำ

สาธารณะ ปรากฏวาไมไดคัดคานภายใน 30 วัน ก็เลยกลายเปนแหลงน้ำ

สาธารณะขึ้นมา  ขุมน้ำตรงนั้นทางประปาสวนภูมิภาค ไดดำเนินการแจงไปยัง

สวนกลางวาหลุมน้ำ 3 ขุม สามารถแกไขปญหาภัยแลงใหกับอำเภอรอนพิบูลย            

ไดก็เลยมีการเรงดำเนินการใหทางเทศบาลฯ เปนเจาภาพ ทำอยางไร ที่จะเอา

น้ำตรงนี ้มาใชประโยชน แตเนื ่องจากวาประปาสวนภูมิภาคไมมีศักยภาพ           

ที่จะลงทุน ก็เลยใหทางเทศบาลฯ ดำเนินการดูแลรวมกับอำเภอ แตวาทาง

อำเภอไมไดเปนผูดูแล แตเทศบาลฯ เปนนิติบุคลและเราก็ถอนสภาพ และ      

ขอใชน้ำ ตอนนี้อยูในกระบวนการยื่นหนังสือไปทางจังหวัดและไปยังกรมที่ดิน

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติในเรื่องของการอนุญาตใชน้ำ และเพิกถอน

สภาพแหลงน้ำสาธารณะ ซ่ึงกระบวนการทางเทศบาลฯ ไมมีงบประมาณในการ

ลงทุน เลยใหทางเอกชนมาดำเนินการ บริษัทบิ๊กดีล มาเปนคนกลางในการท่ีจะ

ลงทุน และขายน้ำใหกับประปาสวนภูมิภาค ซึ่งเทศบาลฯ ในฐานะที่ดูแลขุมน้ำนี้ 

ทางบริษัทเอกชนก็เลยจะขอซื้อน้ำจากขุมน้ำสาธารณะ โดยเอกชนมาขอซื้อกับ

เทศบาลฯ และผลิตปอนใหกับประปาสวนภูมิภาค อันนี้คือเบื้องตน ที่เราได

ดำเนินการ และจะแจงใหทานทราบวาจะมีการทำประชาคม ในวันที ่  17 

กรกฎาคม 2563 เพื่อประโยชนในการแกไขปญหาเรื่องน้ำตอไปไมตองมีการ

สงน้ำอีก อยากเชิญชวนทุกทานทั้ง 10 ชุมชน เชิญกำนัน ผูใหญบาน มารวม

ดวย ขอฝากทาน สท.ชวยประชาสัมพันธใหดวย สวนเรื่องตอไปท่ีทางปลัดไดนำ

เรียนเรื่องเงินของสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สงมาใหเรา 20,000.- บาท 

ในการแกไขปญหาโควิด ทางเทศบาลมีรายชื่อ 20 ทาน ซึ่งเปนผูปวยติดเตียง 

ทาง พม.ก็ไดแจกไปบางสวนแลว อยากใหทีมสภาลองสำรวจรวมกับชุมชนวามี

ทานใดที่ลำบากจริงๆ เราจะมีเงินตรงนี้ รายละ 1,000.- บาท แจกใหแตละ

ชุมชน ชุมชนละ 2 คน  ท้ังหมด 20 คน ขอบคุณครับ 

        ขอขอบคุณ ทานนายกอัศวิน  จินตวร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา            

ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

        ขอเชิญคุณ ชาญชัย  จันทรแกว ครับ 

                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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

 



 
 

นายชาญชัย  จันทรแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
  
 
 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 
 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 

       ตรวจถูกตอง                                      
 
 

(นายวัชระ  ภูประเสริฐ)       
   ประธานกรรมการ 
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        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 

และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมยังติดใจ เรื่อง รถ Jcb ยังไมมีคำตอบ ผมอยาก

ไดคำตอบ และเรื่องตอไปที่ทานเอกชัยไดเสนอไปเรื่องเหรียญ ฝายบุคคลชวย

จัดการใหดวยครับ                     

       ขอขอบคุณ  คุณชาญชัย  จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา            

ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

       ขอเชิญ ทานรองจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ  

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม อาจจะมีประเด็นที่ตกหลนที่ไมไดตอบทาน ในเรื ่องของ            

รถ Jcb ทางกองชางไดเปดเรื ่องไปแลวครับ ใหบริษัททำการซอม เขาทำใบ

รายการมาแลว ตอนนี้พัสดุมาแลวคงจะไดดำเนินการซอมใหเรียบรอยครับ          

อีกประเด็นเรื่องไหลทางถนนออมสิน - บานนายเพี้ยน ซึ่งเราไดเปดเปนพื้นที่

ผอนผันใหกับแมคาไดขายของ อีกสวนหนึ ่งที ่สี ่แยกไดลงแอสฟลทไปแลว            

ขอจากแขวงการทางรอนฯ และผมไดขอไวเพิ่มเติมแลว 15 คิว ใหทางเรา        

ทำหนังสือไป ผมไดขอสวนตัวใหแลวซ่ึงเพียงพอกับไหลทางตรงนั้น ขอบคุณครับ 

         ขอขอบคุณ  ทานรองจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา            

ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

       ขอเชิญ ทานเลขานุการสภา ครับ  

        เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่อง ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ในสวนของทานนายกฯ 

ตองดำรงตำแหนงใดตำแหนงหนึ่งหรือหลายตำแหนงไมนอยกวา 3 ป ดำรงตำแหนง         

ไมติดตอกันก็ได  ไมนอยกวา 5 ป จะมีหนังสือมาจากจังหวัดคะ ใหสำรวจทุกป               

คุณอุบลรัตนจะสำรวจวาใครบางมีคุณสมบัติที่จะไดเครื่องราชฯ ไดทำเรื่องขอไปแลว 

แต ต องรอ เขาจะม ีประกาศในราชก ิจจาน ุ เบกษาว  าม ีช ื ่ อใครบ าง ม ีของ                      

รองประธานสภานันทา ที่ไดไปแลว  เมื่อป 2560 ไดชั้น บ.ช. สวนคนอื่น ๆ เคยขอไป

หมดแลว และมีหลักเกณฑใหมมาคือ รนระยะเวลานอยลงคะ เดี๋ยวจะใหเจาหนาท่ี 

สรุปใหอีกครั ้งนะคะ จะแจงเปนรายบุคคลไปคะวาใครเคยขออะไรไปแลวบ าง             

อยูระหวางรอหรือตองขอใหม  สวนของทานนายกฯ สามารถขอชั้น จ.ม. ได ขอบคุณคะ 

         ขอขอบคุณ  เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ

ซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ  

       ผมมีเรื่องฝากนิดหนึ่ง มีประเด็นท่ี สท.วัชระ  ภูประเสริฐ พูดมาเวลาเกิด 

ปญหาดานอาชญากรรม อยากฝากถึงคณะผูบริหารเรื่องกลองวงจรปด           

                ตรวจถูกตอง                                       ตรวจถูกตอง                                     
 

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



 
 
 
         
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ปดประชุมเวลา 11.46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

¤  
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ถาพอมีงบประมาณ อยากใหติดกลองบริเวณตลาดใหม ตลาดวัดพิศาล ตรงที่มี

ช ุมชนเยอะ ๆ เพียง เป นการปองปรามในเร ื ่ องอาชญากรรม ผมไปกับ                    

สท.ชาญชัย เขาก็ฝากมาเหมือนกัน เรื่องนี้พอเกิดเรื่องทำอะไรไมได มันไมมี                            

หลักฐาน และอีกเรื่องหนึ่งอยากฝากทางคณะผูบริหารกับขาราชการประจำ 

เมื่อมีกิจกรรมที่เชิญชาวบานหรือผูนำชุมชน หรือกิจกรรมตาง ๆ อยากใหลง

ในไลนกลุมเทศบาลฯ อยางนอยสมาชิกสภามีเวลาวางจะไปรวมทำกิจกรรมดวย 

        หากไมมีสมาชิกทานใดแสดงความคิดเห็นสำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุม

ครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายก ทานรองนายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ 

ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน

ท่ีรับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 

 

ลงชื่อ)...............อัญชลี  สมาทิน....................ผูจด/ผูพิมพ 
                 (นางอัญชลี  สมาทิน) 

 

(ลงชื่อ)...............จารีวัฒน  กุลเจริญ...............ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 

                      ตรวจถูกตอง 

 

(ลงชื่อ)...............วชัระ ภูประเสริฐ...............ประธานกรรมการ 
                 (นายวชัระ ภูประเสริฐ) 

 

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

 

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

 

 

          

         



  

  

  

  

 
 

 

 


	ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

