
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�   
 สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 1 ประจําป% พ.ศ. ๒๕62 

ประชุมเม่ือวันท่ี 8  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62เวลา 10.00น. 
ณ  ห1องประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

***************** 
ผู1มาประชุม 

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

10 นายวุฒิภัทร   ล.ไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล วุฒิภัทร     ล.ไพบูลย  
11 นายสาโรช     แซ-ลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช       แซ-ลิ่ม  
12 นางจารีวัฒน  กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน    กุลเจริญ  

ผู1ไม�มาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายชาญชัย  จันทรแก8ว สมาชิกสภาเทศบาล  -ลา- 
ผู1เข1าร�วมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายอัศวิน  จินตวร นายกเทศมนตรี อัศวิน  จินตวร  
๒ นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์  
๓ นายจักรพันธุ    จุลภักด์ิ รองนายกเทศมนตรี จักรพันธุ   จุลภักด์ิ  
4 นายบํารุง         ทองทิพย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี บํารุง       ทองทิพย  
5 นายไชยา        ลุยจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรี ไชยา       ลุยจันทร  
6 นางจิระวรรณ   รุ-งฤทัยวัฒน หัวหน8าสํานักปลัดเทศบาล จิระวรรณ  รุ-งฤทัยวัฒน  
7 นางสาววิไลลักษณ  ปุBยมนต ผู8อํานวยการกองคลัง วิไลลักษณ  ปุBยมนต  
8 นายวีระวัฒน    สุภาวีระวัฒน หัวหน8าฝEายแบบแผนก-อสร8าง วีระวัฒน   สุภาวีระวัฒน  
9 นายทักษิณ      สุทธิเจริญ หัวหน8าฝEายวิชาการและแผนงาน ทักษิณ     สุทธิเจริญ  

10 นางธิดารัตน         ชูแก8ว หัวหน8าฝEายส-งเสริมการศึกษา ธิดารัตน     ชูแก8ว  
11 นางสาวอัญชลี      อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ อัญชลี       อิสสภาพ  

      ตรวจถูกต8อง                                  ตรวจถูกต8อง                                       ตรวจถูกต8อง 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ)                     (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                        (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
    ประธานกรรมการ                                 กรรมการ                                    กรรมการ/เลขานุการ 
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ผู1เข1าร�วมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
12 นางอรพรรณ   จุลภักด์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน

ชํานาญการ 
อรพรรณ    จุลภักด์ิ  

13 นายสมพร      ภู-ปาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สมพร       ภู-ปาน  
14 นางสุปรียา    สุมลวรรณ ผู8ช-วยพนักงานเจ8าพนักงานธุรการ สุปรียา      สุมลวรรณ  

ก�อนระเบียบวาระการประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.  
นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท-านประธานสภาท่ีเคารพ  ท-านสมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติ  คณะผู8บริหาร ผู8เข8าร-วม
ประชุมทุกท-าน และผู8 ท่ีรับฟLงเสียงตามสายอยู-ขณะนี้ วันนี้ เปNนการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปO พ.ศ. 2562 ซ่ึงตรงกับ วันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห8องประชุมสภาเทศบาล  ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแล8ว  
ขออนุญาตเรียนเชิญท-านประธานได8จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญค-ะ และ 
ขออนุญาตอ-านประกาศฯ                                     

ประกาศเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�  
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   

ประจําป% พ.ศ. 2562 
************ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย   ได8 กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3 ประจําปO พ.ศ. 2562 โดยมีระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้ังแต-วันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 
2562 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2562 และประกาศเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย เรื่องการกําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําปO พ.ศ. 2562 และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ. 2563  
ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 นั้น 
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา  25 วรรคแรก แห -งพระราชบัญญัต ิเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แก8ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว-าด8วยข8อบังคับการประชุมสภาท8องถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3ประจําปO  
พ.ศ. 2562ต้ังแต-วันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2562 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
                                      สุรเชษฐ  สุรภักดี 
(นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย 

       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                          ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

          ท-านสมาชิกสภาผู8ทรงเกียรติทุกท-าน  ท-านนายกฯ  ท-านรองนายกฯ  ท้ัง 2 ท-าน  
ท-านท่ีปรึกษานายกฯ ท-านเลขานายกฯ รวมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจ8าง และผู8ท่ีรับฟLงเสียง
ตามสายทุกท-าน  วันนี้เปNนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปO 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห8องประชุม
สภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย  วันนี้มีระเบียบวาระอยู-ท้ังหมด  13 วาระ ผมขอดําเนินการ
ตามระเบียบการประชุมนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง   ท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
         สําหรับวันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ8งให8ท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง  

เรื่องท่ี1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ8าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปOหลวง ประจําปOพุทธศักราช 2562 อําเภอได8กําหนดจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ8าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปO
หลวง ในวันจันทรท่ี 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอําเภอ 
ร-อนพิบูลย โดยกําหนดพิธีการ ดังนี้  
1.พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร จํานวน 88 รูป เวลา 06.30 น. เปNนต8นไป 
        2.พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ8าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปOหลวง  เวลา 09.00 น. เปNนต8นไป 
        3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา  
18.00 น. เปNนต8นไป 
เรื่องท่ี 2 ทางเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย และอําเภอร-อนพิบูลย ขอเชิญจิตอาสาพัฒนา 
ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. ร-วมพัฒนาถนนและเกาะกลางถนนจากโชวรูม
อีซูซุถนนสุดเขต ขอเชิญทุกท-านร-วมกิจกรรมด8วยนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี   2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจําป% พ.ศ. 2562 

ประชุมเม่ือวันท่ี  15  พฤษภาคม 2562 
        ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ดําเนินการครับ 
นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนท-านประธานสภาท่ีเคารพ ท-านสมาชิกผู8ทรงเกียรติ คณะผู8บริหาร และผู8เข8าร-วม
ประชุมทุกท-าน ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําปO 2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงรายงานการประชุมมี
อยู-ด8วยกัน 21 หน8า ประกอบด8วย 8  วาระด8วยกันหน8าท่ี 1 เปNนรายชื่อผู8มาประชุม จํานวน 
11 ท-าน ผู8ไม-มาประชุม จํานวน 2 ท-าน  ผู8เข8าร-วมประชุม จํานวน 8 ท-าน หน8าท่ี 2 เปNนรายชื่อ
ผู8เข8าร-วมประชุมเพ่ิมเติมจากหน8าท่ี 1 จํานวน 24 ท-าน แล8วเปNนเนื้อหาก-อนท่ีจะเข8าสู-
ระเบียบวาระการประชุมหน8าท่ี 3 เปNน ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ8งให8ท่ีประชุม
ทราบ มีจํานวน 1 เรื่อง  คือ การมอบรางวัลพนักงานเทศบาล  ลูกจ8างประจํา และพนักงาน
จ8างดีเด-นประจําปO 2561 ประกอบด8วย พนักงานเทศบาล จํานวน 5 ท-าน, ลูกจ8างประจํา 
จํานวน 2 ท-าน,พนักงานจ8างตามภารกิจ จํานวน 4 ท-าน และพนักงานจ8างท่ัวไป จํานวน 6 ท-าน 

       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

 ตรวจถูกต8อง                                       ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO
พ.ศ.2562ประชุมเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 จนถึง หน8าท่ี 5 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก ประจําปO  2562 ประชุมวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ระเบียบวาระท่ี 
3  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ประจําปOงบประมาณพ.ศ. 
2562 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ อุปกรณอ-านบัตรแบบเอนกประสงค (Smart 
Card Reader) ของงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล จนถึง หน8าท่ี 7มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
9 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องโอนเงินงบประมาณ
ไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
รายการ อุปกรณอ- านบัตรแบบเอนกประสงค  (Smart Card Reader) ของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล8อม จนถึง หน8าท่ี 8  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี 
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ-ายเปNน
รายการใหม- ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ อุปกรณ 
อ-านบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader)  ของกองช-าง จนถึง หน8าท่ี 10 มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ 9 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี และงดออกเสียง 1 เสียงระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เครื่องคอมพิวเตอรโน8ตบุcคของกองช-าง จนถึง หน8าท่ี 12 มติท่ี
ประชุม เห็นชอบ 9 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มีและงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง
ขออนุมัติแก8ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7 โครงการ ของกองช-าง จนถึง หน8าท่ี 18  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ-านมา และเรื่องอื่น ๆ ขออนุญาตให8ท-านดูหน8าที่ 19 
ซึ่งท-านรองประธานสภาท-านนันทา เทิดรัตนพงศ  ได8สอบถามเรื่องขุดลอกคลองสะพานตง  
และการทําท-อบล็อกข8ามทางรางรถไฟของชุมชนวังไทร ซ่ึงท-านรองนายกฯ จักรพันธุ ได8ชี้แจง 
ในความก8าวหน8าของงาน และผู8บริหารจะรายงานความก8าวหน8าอีกครั้ง ส-วนท-านประธาน 
ท-านสุรเชษฐ สุรภักดี ได8ฝากในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 เนื่องจากวันนี้มีโครงการท่ีเก่ียวข8องกับเงินอุดหนุน 
หลายโครงการในเทศบัญญัติ และจะได8อธิบายส-วนอีกประเด็นหนึ่งท่ีท-านนายกฯ ได8ชี้แจง
โครงการ 7 โครงการสรุปในภาพรวมว-ามีปLญหาในเรื่องของวิศวกรเทศบาลไม-มีวิศวกรรับรอง 
แบบแปลนในการทําถนนหรือทําสิ่งก-อสร8างในเรื่องของความคงทนหรือว-ากระทบกับสาธารณะ
จะต8องมีวิศวกรรับรอง ซ่ึงถ8าแก8ปLญหาโดยใช8แบบมาตรฐานฯและท-าน สท.ชาญชัย จันทรแก8ว เปNน
ห-วงว-า 7 โครงการจะทําได8 ไหม เนื่ องจากมีงบประมาณสู งข้ึนกว-าเดิมวันนี้ผู8 บริหาร 
และพนักงานเทศบาลสามารถอธิบายได8ในส-วนของ  7  โครงการ  จนถึง หน8าท่ี  20 ส-วนหน8าท่ี 21 

       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                          ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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 ปeดประชุมเวลา 11.45 น. ผู8จด/ผู8พิมพรายงานการประชุม นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการ
งานท่ัวไปชํานาญการ  ผู8ตรวจรายงานการประชุม  นางจารีวัฒน   กุลเจริญ  เลขานุการสภาเทศบาล 
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด8วย นายวัชระ ภู-ประเสริฐ ประธาน
กรรมการ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน กรรมการ และนางเกษร คงชาญกิจ กรรมการ/เลขานุการ  
ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 เพียงแค-นี้ ขอบคุณค-ะ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณเลขานุการสภา ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใด จะขอแก8ไขในส-วนท่ีไม-ถูกต8อง
บ8าง ครับ ขอเชิญท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับ 

นายจักรพันธุ� จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภาผมขอแก8ไขข8อความในหน8าท่ี 16 ข8อความท่ีผมได8พูดไปในส-วนของ
ด8านล-าง บรรทัดท่ี 7 เพราะทางกรมทางสามัญการปกครองส-วนท8องถ่ิน ผมขอแก8ไขเปNน
เพราะทางกรมส-งเสริมการปกครองท8องถ่ินขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใด จะขอแก8ไข
ในส-วนที่ไม-ถูกต8องเพิ่มเติมอีกบ8าง ครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใด ขอแก8ไขในส-วนที่ไม-
ถูกต8อง ผมถือว-าสภาแห-งนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ครับ      

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป% พ.ศ. 2562 ประชุม
เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องการพิจารณาร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดร-างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต-อท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

       เรียนท-านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย บัดนี้ ถึงเวลาท่ี 
คณะผู8บริหารเทศบาล จะได8เสนอร-างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ต-อสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู8บริหาร 
จึงขอแถลงให8ท-านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท-าน ได8ทราบถึงสถานะ 
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังต-อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ในปOงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องคกรปกครองส-วน
ท8องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคาร                        จํานวน  65,119,880.27  บาท 
          1.1.2  เงินสะสม               จํานวน  16,748,438.21  บาท          

  
       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                          ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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           1.1.3  เงินทุนสํารองเงินสะสม             จํานวน   11,286,386.07  บาท  
          1.1.4  รายการท่ีได8กันเงินไว8แบบก-อหนี้ผูกพันและยังไม-ได8เบิกจ-าย  
-   โครงการ รวม   -   บาท  
           1.15 รายการท่ีได8กันเงินไว8โดยยังไม-ได8ก-อหนี้ผูกพัน จํานวน 28 โครงการ  
                    รวม 15,642,600.00 บาท     
1.2  เงินกู8คงค8าง                        จํานวน  32,069,183.02  บาท 
2.การบริหารงบประมาณในป%งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

      (1) รายรับจริง                             จํานวน  54,540,932.17  บาท   
ประกอบด8วย 
หมวดภาษีอากร                                  จํานวน   2,481,783.30   บาท 
หมวดค-าธรรมเนียม ค-าปรับ และใบอนุญาต          
                                                                จํานวน     633,693.30   บาท 
 หมวดรายได8จากทรัพยสิน              จํานวน    1,143,257.67  บาท 
 หมวดรายได8จากสาธารณูปโภคและการพานิชย      
                                                                จํานวน                  0.00  บาท 
 หมวดรายได8เบ็ดเตล็ด                            จํานวน        265,850.00  บาท 
 หมวดรายได8จากทุน                              จํานวน        453,666.00  บาท 
         หมวดภาษีจัดสรร                              จํานวน   24,872,605.90  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                          จํานวน   24,690,076.00  บาท      
   (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลท่ีให8โดยระบุวัตถุประสงค จํานวน         394,029.50 บาท 

   (3)  รายจ-ายจริง   จํานวน  35,261,275.18 บาท ประกอบด8วย 
 งบกลาง                                    จํานวน   12,350,011.09  บาท
 งบบุคลากร                                   จํานวน   13,633,631.00  บาท 
          งบดําเนินงาน                                   จํานวน     5,389,793.09  บาท 
          งบลงทุน                                   จํานวน        158,340.00  บาท 
          งบรายจ-ายอ่ืน                                   จํานวน                   0.00  บาท           
          งบเงินอุดหนุน                                      จํานวน  3,279,500.00  บาท    
   (4)  รายจ-ายท่ีจ-ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให8โดยระบุวัตถุประสงค  
                                                                 จํานวน        389,048.00 บาท 
   (5)  รายจ-ายท่ีจ-ายจากเงินสะสม                        จํานวน       128,000.00  บาท   
   (6)  รายจ-ายท่ีจ-ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม        จํานวน                  0.00  บาท 
    (7)  รายจ-ายท่ีจ-ายจากเงินกู8                                       จํานวน                      0.00   บาท 

       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                          ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 

  

 

 



-9- 

 สําหรับเอกสารท่ีอยู-ในมือท-านสมาชิกสภา ประกอบด8วย 3 ส-วน  
1. ร-างเทศบัญญัติฯ 
2.ประการค-าใช8จ-ายโครงการฯ 
3. ประเภทสิ่งก-อสร8าง  
มีอยู- 3 เรื่อง เปNนเรื่องก-อสร8างต-อเติมประตูรั้วอาคารดับเพลิงและห8องเก็บพัสดุของปBองกัน 
ในส-วนของถนนเปNนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ8านนายชม หมู-ที่ 10 และถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ8านนายนิคม - บ8านนายสํารวม หมู-ท่ี 10 อีกส-วนเปNนร-างโครงการ ซ่ึงสักครู-
เดี๋ยวจะส-งให8ท-านดูว-าประเภทรายจ-ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม-เข8าลักษณะ
รายจ-ายหมวดอ่ืน ๆ เปNนการประกอบการพิจารณาในการอนุมัติงบประมาณ ซ่ึงเปNนรายละเอียด
ท้ังหมดท่ีฝEายบริหารได8นําเสนอต-อสภา เพ่ือให8ท-านพิจารณาอนุมัติในข้ันรับหลักการของ 
เทศบัญญัติฯ ของเทศบาล คณะผู8บริหารหวังว-าค-าใช8จ-าย จํานวน 69,890,000.- บาท  
ท่ีเราต้ังไว8 คงจะเกิดประโยชนสูงสุด เพราะในทุก ๆ ด8าน ท-านจะเห็นแล8วในแต-ละด8าน
คลอบคลุมหมด อีกส-วนหนึ่งสถานะการคลังท-านจะเห็นว-าเรามีเงินส-วนหนึ่ง เงินสํารอง
สะสมไว8มากพอสมควรอยู-ที่  11,286,386.07.- บาท ถือว-าความมั่นคงทางการเงินของ
เทศบาลตําบลร-อนพิบูลย มีความม่ันคงมาก ขอเรียนให8ท-านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย 
ได8รับทราบโดยผ-านท-านประธานสภา รวมทั้งผ-านไปยังผู8ที่รับฟLงการถ-ายทอดเสียงตามสาย
ของการประชุมสภาเทศบาล ต8องขอบคุณสําหรับการเสนอญัตติในวันนี้ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท-านนายกฯ ครับไม-ทราบมีท-านสมาชิกสภาเทศบาลท-านใดจะตรวจสอบและพิจารณา
ร-างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2563วาระท่ี 1 (ข้ันรับ
หลักการ) ไหมครับ และก-อนท่ีจะพิจารณาว-าจะรับหลักการร-างเทศบัญญัติฯ หรือไม-นั้น      
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได8ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข8อง ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

เรียนท-านประธานสภา วาระแรกคือข้ันรับหลักการขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว-าด8วยข8อบังคับการประชุมสภาท8องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก8ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 
ข8อ 47 ในการพิจารณาร-างข8อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ ง ให8 ท่ีประชุมสภาท8องถ่ินปรึกษา 
ในหลักการแห-งร-างข8อบัญญัติและลงมติว-าจะรับหลักการแห-งร-างข8อบัญญัติหรือไม- หากมี
สมาชิกสภาท8องถ่ินประสงคจะอภิปราย ห8ามไม-ให8ลงมติก-อนท่ีสมาชิกสภาได8อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล8ว 
เพ่ือประโยชนแก-การพิจารณาร-างข8อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท8องถ่ินจะให8คณะกรรมการ
สภาท8องถ่ินพิจารณาก-อนรับหลักการก็ได8 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท-านเลขานุการสภาฯ ครับ 
ขอเชิญท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับ 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                          ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                             (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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นายจักรพันธุ� จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

        เรียนท-านประธานสภาผมขอแก8ไขรายละเอียดในเทศบัญญัติหน8าท่ี 123 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ก-อสร8างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ8านนายชม (หนองเปNด) 
หมู-ที่ 10 ขอแก8ไขเปNน หมู-ท่ี 7 และขอแก8ไขในประมาณการ แบบสรุปราคางานก-อสร8างทาง 
ขอเปลี่ยนเปNน หมู-ท่ี 7 ในหน8า สารบัญ ข8อ 1 ขอเปลี่ยนเปNน หมู-ท่ี 7 ขอสรุปประเด็นขอแก8ไข
เปNน 3 ส-วน ในร-างเทศบัญญัติ, หน8าสารบัญ และหน8าประมาณการ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับไม-ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท-านใดจะ
อภิปรายอีกบ8างครับ ถ8าอย-างนั้นผมมีข8อมูลเรื่องเงินอุดหนุนท่ีจะชี้แจงให8ท-านสมาชิกสภา
ได8รับทราบ มีขอบข-ายมีกฎระเบียบอย-างไร ขอเชิญท-านเลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 เร ียนท-านประธานสภา ในเทศบัญญัติเราได8มีการต้ังโครงการเงินอุดหนุนท้ังหมด  
13 โครงการ ขออนุญาตชี้แจงแต-ละรายการ 
      1. อุดหนุนการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการร-วมในการช-วยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
ส-วนท8องถ่ิน งบประมาณ 25,000.- บาท มีระเบียบรองรับให8จัดต้ังศูนยได8 แล8วมีหนังสือ 
สั่งการจากจังหวัดให8อําเภอจัดต้ังศูนยในระดับอําเภอ ซ่ึงเปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว-าด8วยค-าใช8จ-ายเพ่ือช-วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน8าท่ีขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน 
พ.ศ. 2560 
       2. อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด8านสาธารณสุข 
งบประมาณ 200,000.- บาท มีหนังสือสั่งการมาให8ดําเนินการ และให8ต้ังเทศบัญญัติซ่ึงเปNน
นโยบายรัฐบาล 
       3. อุดหนุนการจัดทําแผนตําบล งบประมาณ 30,000.- บาท สามารถอุดหนุนได8 
มีพระราชบัญญัติสภาองคการชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 21  
           ข8อ (2) ส-งเสริมและสนับสนุนให8สมาชิกองคกรชุมชนร-วมมือกับองคกรปกครองส-วน
ท8องถ่ิน และหน-วยงานของรัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช8ประโยชนต-อชุมชน
และประเทศชาติอย-างยั่งยืน 
           ข8อ (4) เสนอแนะปLญหาและแนวทางแก8ไขและการพัฒนาต-อองคกรปกครอง 
ส-วนท8องถ่ิน เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน 
           มาตรา 22 ให8องคกรปกครองส-วนท8องถ่ินและหน-วยงานของรัฐส-งเสริม สนับสนุน 
และให8ความร-วมมือ รวมตลอดท้ังชี้แจงทําความเข8าใจแก-สภาองคกรชุมชนตําบลและชุมชน
ทุกประเภทตามท่ีร8องขอ  
    4. อุดหนุนตักบาตรเทโว  งบประมาณ  10,000.- บาทอุดหนุนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว-าด8วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 
          5. อุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจ งบประมาณ 30,000.- บาท อุดหนุนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว-าด8วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 
          6. อุดหนุนกลุ-มปุgยอินทรีย งบประมาณ 27,580.- บาท อุดหนุนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว-าด8วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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        7. อุดหนุนกลุ-มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 100,000.- บาท ชุมชนใดท่ีมี
โครงการก็สามารถมาใช8งบประมาณตรงนี้ได8ซ่ึงอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด8วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 

       8. อุดหนุนการอบรม บํารุง อนุรักษและปกปBอง วัฒนธรรม และภูมิปLญญาท8องถ่ิน 
งบประมาณ 100,000.- บาท ซ่ึงอุดหนุนตามระเบียบว-าด8วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 

9. อุดหนุนการตกแต-งเรือพนมพระ งานประเพณีลากพระ งบประมาณ 60,000.- บาท  
มีระเบียบของวัดรองรับไว8ซ่ึงอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด8วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 

10. อุดหนุนค-าอาหารกลางวัน งบประมาณ 4,800,000.- บาท ซ่ึงอุดหนุนตามระเบียบว-า
ด8วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 

      11. อุดหนุนการจัดงานประเพณีลากพระ งบประมาณ 40,000.- บาท ซ่ึงอุดหนุนตาม
ระเบียบว-าด8วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 

      12. อุดหนุนการจัดทําหมรับ งบประมาณ 30,000.- บาท ซ่ึงอุดหนุนตามระเบียบว-า
ด8วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 

      13. อุดหนุนประเพณีมาฆบูชา แห-ผ8าข้ึนธาตุ งบประมาณ 9,500.- บาท ซ่ึงอุดหนุนตาม
ระเบียบว-าด8วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2559 

ขอนําเรียนเพ่ิมเติม ถ8ามีอะไรสงสัยสามารถซักถามได8 ขอบคุณค-ะ 
นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท-านเลขานุการสภา ท่ีได8อธิบายเก่ียวกับระเบียบเงินอุดหนุนท้ัง 13 โครงการไม-ทราบ
มีท-านสมาชิกสภาเทศบาลท-านใดจะตรวจสอบและพิจารณาร-างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ-าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) เพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปรายอีก ผมขอมติต-อสภาแห-งนี้ 
    สมาชิกสภาท-านใดเห็นชอบร-างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือครับ สมาชิกยกมือเห็นชอบ  10 ท-าน  
      สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบร-างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือครับ สมาชิกยกมือไม-เห็นชอบ ไม-มี ครับ 
      งดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการในร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 
วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) เห็นชอบ จํานวน  10  ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ครับ เม่ือท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการแห-งร-างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ-ายประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ)แล8ว และก-อนท่ีจะมีการดําเนินการ 
ในลําดับต-อไป คือ  
1. การเลือกจาํนวนคณะกรรมการแปรญัตติ และเม่ือได8จํานวนคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ แล8ว ให8สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาตามจํานวนคนท่ีได8กําหนดไว8     

  
       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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       2. การกําหนด 
           2.1 ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ จํานวนก่ีวัน ต้ังแต-วันท่ีเท-าไหร- ถึงวันท่ีเท-าไหร-
เวลาใด สถานท่ีใด 
           2.2 ระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได8รับไว8 จํานวน 
ก่ีวัน คือ วันท่ีเท-าไหร-  เวลาใด  สถานท่ีใด 
          2.3 นัดประชุมในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันท่ีเท-าไหร- เวลาใด  สถานท่ี  
ณ ห8องประชุมสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได8ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข8อง ให8สภาแห-งนี้ได8รับทราบก-อน  
ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนท-านประธานสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยข8อบังคับการประชุมสภา
ท8องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก8ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
1. การเลือกจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ และเม่ือได1จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ แล1ว 
ให1สมาชิกสภาเสนอช่ือสมาชิกสภาตามจํานวนคนท่ีได1กําหนดไว1    
      ข8อ 103 คณะกรรมการสภาท8องถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด8วย สมาชิกสภาท8องถ่ิน มีจํานวนไม-น8อยกว-า 
สามคนแต-ไม-เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด8วย สมาชิกสภาท8องถ่ิน หรือบุคคลท่ีไม-ได8เปNนสมาชิกสภา
ท8องถ่ิน มีจํานวนไม-น8อยกว-าสามคนแต-ไม-เกินเจ็ดคน 
       ข8อ 105 สภาท8องถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท8องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม-ได8เปNนสมาชิกสภา
ท8องถ่ินเปNนคณะกรรมการสภาท8องถ่ินชุดต-าง ๆ ตามความจําเปNนแก-กิจการในหน8าท่ีของสภา
ท8องถ่ิน ดังนี้ 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร-างข8อบัญญัติ 
ข8อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท8องถ่ิน ให8สมาชิกสภาท8องถ่ินหรือผู8บริหารท8องถ่ินเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท8องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม-ได8เปNนสมาชิกสภาท8องถ่ินแล8วแต-กรณี ในกรณีท่ีสมาชิก
สภาท8องถ่ินเปNนผู8เสนอต8องมีสมาชิกสภาท8องถ่ินรับรองไม-น8อยกว-าสองคน ส-วนกรณีท่ีผู8บริหาร
ท8องถ่ินเปNนผู8เสนอไม-ต8องมีผู8รับรอง 
      การเสนอชื่อให8เสนอได8โดยไม-จํากัดจํานวน เว8นแต-ท่ีประชุมมีมติเปNนอย-างอ่ืน และให8นํา
วิธีการเลือกตามข8อ 12 มาใช8บังคับโดยอนุโลม (การเลือกรองประธาน) 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาได8เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญคุณสุนทร ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน� 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท-านประธานสภา ขอเสนอว-าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทํา
หน8าท่ีแปรญัตติร-างเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้ จํานวน  3 ท-าน 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน  ครับขอผู8รับรองด8วยครับ (มีผู8รับรองถูกต8อง) 
      มีสมาชิกสภาท-านใดจะเสนอเปNนอย-างอ่ืนอีกหรือไม- หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดเสนอ 
เปNนอย-างอ่ืน สรุปว-าท-านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท-านเห็นชอบกับข8อเสนอของ คุณสุนทร 
ขวัญชัยรัตน ว-าคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน8าท่ีแปรญัตติร-างเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้  
จํานวน  3  ท-าน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให1มีคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน1าท่ีแปรญัตติร�างเทศบัญญัติฯ 
จํานวน  3 ท�าน 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ต-อไป ขอเชิญสมาชิกสภาได8เสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทําหน8าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร-าง
เทศบัญญัติฯ ตามจํานวนคนท่ีได8กําหนดไว8 ขอเชิญเสนอท-านท่ี 1 ครับ 
     ขอเชิญคุณนันทา เทิดรัตนพงศ รองประธานสภา ครับ 

นางนันทา เทิดรัตนพงศ� 
รองประธานสภาเทศบาล 

เรียนท-านประธานสภา ดิฉันขอเสนอ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน เปNนกรรมการแปรญัตติ 
ในการทําหน8าท่ีแปรญัตติร-างเทศบัญญัติฯ ท-านท่ี 1 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณนันทา เทิดรัตนพงศครับ ขอผู8รับรองด8วยครับ (มีผู8รับรองถูกต8อง) 
มีสมาชิกสภาท-านใดจะเสนอสมาชิกสภาท-านอ่ืนเปNนกรรมการแปรญัตติ ท-านท่ี 1 อีกหรือไม- หากไม-
มีสมาชิกสภาท-านใดเสนอสมาชิกสภาท-านอ่ืนอีก สรุปว-าท่ีประชุมสภาฯ แห-งนี ้มีมติเห็นชอบให8 
คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน เปNนกรรมการแปรญัตติฯ ท-านท่ี 1 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให1 คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน�เปIนกรรมการแปรญัตติฯ ท�านท่ี 1 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ต-อไป ขอเชิญสมาชิกสภาได8เสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทําหน8าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร-างเทศ
บัญญัติฯ ท-านท่ี 2 ขอเชิญครับ 
ขอเชิญ คุณอรภักด์ิ เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท-านประธานสภา ดิฉันขอเสนอ คุณสุทธิรักษ ม่ันคง เปNนกรรมการแปรญัตติในการทํา
หน8าท่ีแปรญัตติร-างเทศบัญญัติฯท-านท่ี 2 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณอรภักด์ิ เจนวิชชุเมธ  ครับ ขอผู8รับรองด8วยครับ (มีผู8รับรองถูกต8อง) 
มีสมาชิกสภาท-านใดจะเสนอสมาชิกสภาท-านอ่ืนเปNนกรรมการแปรญัตติ ท-านท่ี 2 อีกหรือไม- หากไม-
มีสมาชิกสภาท-านใดเสนอสมาชิกสภาท-านอ่ืนอีก สรุปว-าท่ีประชุมสภาฯ แห-งนี้ มีมติเห็นชอบให8 
คุณสุทธิรักษ ม่ันคง เปNนกรรมการแปรญัตติฯ ท-านท่ี 2 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให1 คุณสุทธิรักษ� ม่ันคง เปIนกรรมการแปรญัตติฯ ท�านท่ี 2 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ต-อไป ขอเชิญสมาชิกสภาได8เสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทําหน8าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร-างเทศ
บัญญัติฯ ท-านท่ี 3 ขอเชิญครับ 
    ขอเชิญ คุณสุทธิรักษ ม่ันคง สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายสุทธิรักษ� ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท-านประธานสภา ผมขอเสนอ คุณเอกชัย ศรีพิทักษเปNนกรรมการแปรญัตติในการทํา
หน8าท่ีแปรญัตติร-างเทศบัญญัติฯท-านท่ี 3 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณสุทธิรักษ ม่ันคง ครับ ขอผู8รับรองด8วยครับ (มีผู8รับรองถูกต8อง) 
มีสมาชิกสภาท-านใดจะเสนอสมาชิกสภาท-านอ่ืนเปNนกรรมการแปรญัตติ ท-านท่ี 3 อีกหรือไม- หากไม-
มีสมาชิกสภาท-านใดเสนอสมาชิกสภาท-านอ่ืนอีก สรุปว-าท่ีประชุมสภาฯ แห-งนี้ มีมติเห็นชอบให8 
คุณเอกชัย ศรีพิทักษ เปNนกรรมการแปรญัตติฯ ท-านท่ี 3 

       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบให1 คุณเอกชัย ศรีพิทักษ�กรรมการแปรญัตติฯ ท�านท่ี 3 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ครับ สรุปว-าสภาฯ แห-งนี้ ได8เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร-างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ-าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครบจํานวน 3 ท-าน ตามท่ีสมาชิกสภาได8เสนอมา
และให8ความเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให1คณะกรรมการแปรญัตติร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 3 ท�าน ดังนี้ 
1. นายสุนทร      ขวัญชัยรัตน�   เปIนกรรมการแปรญัตติฯ  ท�านท่ี1 
2. นายสุทธิรักษ�  ม่ันคง          เปIนกรรมการแปรญัตติฯ  ท�านท่ี2 
3. นายเอกชัย    ศรีพิทักษ�เปIนกรรมการแปรญัตติฯ  ท�านท่ี3 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล 

 ต-อไป  2. การกําหนด 
                  2.1 ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ จํานวนก่ีวัน ต้ังแต-วันท่ีเท-าไหร-  
ถึงวันท่ีเท-าไหร- ต้ังแต-เวลาใด จนถึงเวลาใด สถานท่ีใด 
                  2.2 ระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได8รับไว8 
จํานวนก่ีวัน คือ วันท่ีเท-าไหร-  เวลาใด  สถานท่ีใด 
                  2.3 นัดประชมุในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันท่ีเท-าไหร- เวลาใด สถานท่ี 
ณ ห8องประชุมสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได8ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข8อง ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนท-านประธานสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยข8อบังคับการประชุมสภา
ท8องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก8ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
         ข8อ 45 ญัตติร-างข8อบัญญัติท่ีประชุมสภาท8องถ่ินต8องพิจารณาเปNนสามวาระแต-ท่ี
ประชุมสภาท8องถ่ินจะอนุมัติให8พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได8 
         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู8บริหารท8องถ่ินหรือสมาชิกสภาท8องถ่ินจํานวนไม-
น8อยกว-าหนึ่งในสามของจํานวนผู8ท่ีอยู-ในท่ีประชุมจะเปNนผู8เสนอก็ได8 เม่ือท่ีประชุมสภา
ท8องถ่ินอนุมัติ ให8พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล8ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให8ท่ีประชุม
สภาท8องถ่ินเปNนกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให8ประธานท่ีประชุมเปNนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 
         ญัตติร-างข8อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม-ได8 และในการ
พิจารณาวาระท่ีสองให8กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว8ไม-น8อยกว-ายี่สิบชั่วโมงนับแต-
สภาท8องถ่ินมีมติรับหลักการแห-งร-างข8อบัญญัติงบประมาณนั้น 
         ข8อ 49 ญัตติร-างข8อบัญญัติท่ีสภาท8องถ่ินลงมติรับหลักการแล8ว ถ8าจะต8องส-งให8
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให8ประธานสภาท8องถ่ินส-งร-างข8อบัญญัตินั้นไปให8
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท8องถ่ินจะต8องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต-อคณะกรรมการแปรญัตติด8วย 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 
(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 
             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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 ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท8องถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่งผู8บริหารท8องถ่ินหรือ
สมาชิกสภาท8องถ่ินผู8ใดเห็นควรจะแก8ไขเพ่ิมเติมร-างข8อบัญญัติให8เสนอคําแปรญัตติล-วงหน8า
เปNนหนังสือ โดยให8แปรญัตติเปNนรายข8อและเสนอต-อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท8องถ่ินเปNนผู8แปรญัตติจะต8องมีสมาชิกสภาท8องถ่ินรับรองเช-นเดียวกับการ
เสนอญัตติ 
ข8อ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได8พิจารณาแล8ว จะต8องเสนอร-างข8อบัญญัตินั้นตามร-าง
เด ิม และตามที ่ม ีการแก8ไขเพิ ่มเต ิม พร 8อมทั ้งรายงานและบันทึกความเห ็นยื ่นต -อ
ประธานสภาท8องถ่ิน รายงานนั้นอย-างน8อยจะต8องระบุว-า ได8มีหรือไม-มีการแก8ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข8อใดบ8าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด8วยการแปรญัตติ
นั้นเปNนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปร
ญัตติด8วย และให8ประธานสภาท8องถ่ินส-งรายงานนั้นแก-สมาชิกสภาท8องถ่ินไม-น8อยกว-ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก-อนวันประชุมพิจารณา เว8นแต-กรณีต8องพิจารณาเปNนการด-วน” 
ให8คณะกรรมการแปรญัตติไปร-วมประชุมสภาท8องถ่ินด8วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข8อสงสัยต-าง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น ขอบคุณค-ะ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาได8เสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ จํานวนก่ี
วัน ต้ังแต-วันท่ีเท-าไหร- ถึงวันท่ีเท-าไหร- ต้ังแต-เวลาใด จนถึงเวลาใด สถานท่ีใด 
ขอเชิญครับ 
ขอเชิญคุณชัยวัฒน พิบูลย สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายชัยวัฒน� พิบูลย� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  เรียนท-านประธานสภา ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติจํานวน  3 วัน คือ ตั้งแต�
วันท่ี 9  สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2562 เวลา 
08.30- 16.30 น.  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ขอบคุณ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ ขอผู8รับรองด8วยครับ (มีผู8รับรองถูกต8อง) 
     มีสมาชิกสภาท-านใดจะเสนอเปNนอย-างอ่ืนอีกหรือไม-ครับขอเชิญท-านรองนายกฯ พงศชัย 
ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ   

นายพงศ�ชัย ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมตรี 

เรียนท-านประธานสภา ผมขอหารือว-าห8วงเวลาจะได8 24 ชั่วโมงไหมครับ ถ8าเราจะประชุมให8
เสร็จสิ้นก-อน วันนี้วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ห8วงประชุมเสร็จสิ้นแล8ว เราต้ังคณะกรรมการรับคํา
แปรญัตติก็ไม-ได8 24 ชั่วโมง เพราะถ8าเริ่มต้ังแต-วันพรุ-งนี้ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 เริ่มต้ังแต-
เวลา 08.30 น. จะไม-ครบ 24 ชั่วโมง 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตรงนี้เรารับประเด็น 24 ชั่วโมง ท-านรองนายฯ พงศชัย ท-านบอกว-ากําหนดเรื่องรับคํา 
แปรญัตติ  เราต้ังตุcกตา จํานวน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง ก็ครบ 24 ชั่วโมง 

นายพงศ�ชัย ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมตรี 

ฝEายกิจการสภาน-าจะเข8าใจไม-ตรงกัน คือ รับคําแปรญัตติแล8ว คือ แต-งต้ังคณะกรรมการรับคํา
แปรญัตติเสร็จต8องเลยไปอีก 24 ชั่วโมง ถึงจะรับคําแปรญัตติ อาจจะเข8าใจผิดกัน 
ลองดูระเบียบนะครับ ถ8าผมจําไม-ผิดต8อง 24 ชั่วโมง หลังจากแต-งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ
แล8ว ต8อง 24 ชั่วโมงถึงจะรับคําแปรญัตติ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท-านรองนายกฯ พงศชัย ครับ ท่ีให8ข8อคิดเห็น ผมขอพักประชุม 15 นาที ครับ  
 

       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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นายพงศ�ชัย ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภา ขอเสนอว-าให8คณะกรรมการท่ีได8รับเลือกไปประชุมกัน ว-าใคร 
เปNนประธาน ใครเปNนกรรมการ และใครเปNนเลขานุการ หลังจากเลือกเสร็จแล8วให8เลขานุการ
เปNนคนแถลงต-อสภา และหลังจากนั้นก็มารับคําแปรญัตติได8เลย แต-ว-าต8องไม-น8อยกว-า  
24 ชั่วโมง คือ วันนี้ถ8าเริ่มรับคําแปรญัตติก็สามารถรับคําแปรญัตติได8จนถึงพรุ-งนี้ เราสามารถ
รับวันเดียวได8 แต-ต8อง 24 ชั่วโมง แต-ท่ีเราปฏิบัติส-วนมากเราจะเอาเวลาราชการ คือ ต้ังแต-เวลา 
08.30 – 16.30 น. ก็อาจจะเปNน 3 วันก็ได8  

      (พักประชุม 15 นาที) 
นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขออนุญาตเริ่มประชุมต-อ จากท่ีได8มีการพักประชุมแล8วก็ได8มีการปรึกษาหารือกัน แล8วได8
ข8อสรุปออกมา ในช-วงพักคณะกรรมการแปรญัตติได8มีการประชุมร-วมกันเพ่ือคัดเลือกประธาน 
และเลขานุการ สรุปได8แล8วว-าใครเปNนประธาน  เปNนกรรมการ และเปNนเลขานุการ ขอเชิญ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได8แจ8งผลการคัดเลือก ขอเชิญครับ(คณะกรรมการแปรญัตติ
ไปประชุม) 

นายอกชัย  ศรีพิทักษ� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท-านประธานสภา ตามท่ีสมาชิกสภาได8คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  3 
ท-าน และคณะกรรมการแปรญัตติต8องประชุมร-วมกันเพ่ือเลือกประธาน กรรมการ และ
เลขานุการ ขณะนี้ ได8 ดําเนินการเลือกเปNนท่ี เรียบร8อยแล8ว โดยนายสุทธิรักษ  ม่ันคง  
เปNนประธาน นายสุนทร ขวัญชัยรัตน เปNนกรรมการ และผมเอง นายเอกชัย ศรีพิทักษ  
เปNนเลขานุการ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ผมขอเริ่มใหม-เลยนะครับขอให8สมาชิกสภาได8เสนอกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 
       ขอเชิญคุณชัยวัฒน  พิบูลย ครับ 

นายชัยวัฒน� พิบูลย� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  เรียนท-านประธานสภา ขอเสนอว-า ควรกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติจํานวน   
3 วัน คือ ตั้งแต�วันท่ี 9  สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 
2562 เวลา 08.30- 16.30 น.  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 ขอบคุณ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ ขอผู8รับรองด8วยครับ (มีผู8รับรองถูกต8อง) 
      มีสมาชิกสภาท-านใดจะเสนอเปNนอย-างอ่ืนอีกหรือไม-ครับ  หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใด
เสนอเปNนอย-างอ่ืน สรุปว-าท-านสมาชิกสภาทุกท-านเห็นชอบกับข8อเสนอคุณชัยวัฒน  พิบูลย 
คือ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติจํานวน  3 วัน คือ ตั้งแต�วันท่ี 9  สิงหาคม  2562 
เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30- 16.30 น.  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให1กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ จํานวน  3 วัน คือ ตั้งแต�วันท่ี 9  
สิงหาคม2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2562  เวลา 
08.30- 16.30 น.  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ต-อไป ขอเชิญสมาชิกสภาได8เสนอระยะเวลาประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติได8รับไว8 จํานวนก่ีวัน คือวันท่ีเท-าไหร-  เวลาใด  สถานท่ี ณ ห8องประชุม
สภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย 
ขอเชิญคุณเอกชัย ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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นายเอกชัย  ศรีพิทักษ� 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท-านประธานสภา ผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติ ท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติได8รับไว8  จํานวน 1 วัน  คือวันท่ี 19  สิงหาคม  2562 เวลา 
10.00 น. ณ ห1องประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�  

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับขอผู8รับรองด8วยครับ (มีผู8รับรองถูกต8อง) 
     มีสมาชิกสภาท-านใดจะเสนอเปNนอย-างอ่ืนอีกหรือไม-ครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใด
เสนอเปNนอย-างอ่ืน สรุปว-าท-านสมาชิกสภาทุกท-านเห็นชอบกับข8อเสนอ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ 
คือ กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติ ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได8รับไว8 จํานวน 1 วัน 
คือวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 เวลา  10.00 น.  ณ ห1องประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อน
พิบูลย�  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให1กําหนดระยะเวลาประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติ ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ
ได1รับไว1 จํานวน  1 วัน  คือวันท่ี  19  สิงหาคม  2562 เวลา  10.00  น.  ณ ห1องประชุม
สภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�  

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 ต-อไป ขอเชิญสมาชิกสภาได8 เสนอกําหนดนัดประชุมในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  
ในวันท่ีเท-าไหร- เวลาใด  สถานท่ี ณ ห8องประชุมสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย 
ขอเชิญคุณอรภักด์ิ  เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท-านประธานสภา ดิฉันขอเสนอนัดประชุมในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห8องประชุมสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณอรภักด์ิ  เจนวิชชุเมธ ครับขอผู8รับรองด8วยครับ (มีผู8รับรองถูกต8อง) 
     มีสมาชิกสภาท-านใดจะเสนอเปNนอย-างอ่ืนอีกหรือไม-ครับ 
     หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดเสนอเปNนอย-างอ่ืน สรุปว-าท-านสมาชิกสภาทุกท-านเห็นชอบ
กับข8อเสนอ คุณอรภักด์ิ  เจนวิชชุเมธ คือ นัดประชุมในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันท่ี 
29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห1องประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให1นัดประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 
10.00 น. ณ ห1องประชุมสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปIนรายการใหม� ประจําป%งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  และประเภทครุภัณฑ� สํานักงาน ของ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ 
นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภา วันนี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑ
คอมพิวเตอรด8วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด8วยสํานักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ดังรายการต-อไปนี้ 

  
  
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                        กรรมการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
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 ครุภัณฑ�สํานักงาน 
        1. ชุดรับรองพร8อมโตcะกลาง จํานวน 1 ชุด (ประกอบด8วย ท่ีนั่งรับรอง ขนาด 80(W) x 
75 (D) x 80 (H) cm.1 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ตัว, ท่ีนั่งรับรอง ขนาด 177 (W) x 75 (D) x 80 (H) 
cm. 3 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ตัว และโตcะกลาง ขนาด  90 (W) x 60 (D) x 40 (H) cm. จํานวน 1ตัว 
เปNนเงิน 16,000.- บาท สําหรับใช8รับรองแขกในห8องทํางานปลัดเทศบาล 
        2. เก8าอ้ีทํางาน ระดับอํานวยการ - ต8น ขนาด 64 (W) x 78(D) x 112 (H) cm.จํานวน 
1 ตัว เปNนเงิน 5,500.- บาท สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของหัวหน8าสํานักปลัดเทศบาล 
        3. โตcะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ขนาด 1524 (W)x 762 (D) x 759 (H) mm. จํานวน 
1 ตัว เปNนเงิน 7,900.- บาท  สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของพนักงานจ8างในงานธุรการ 
4. เก8าอ้ีสํานักงาน (สวิงหลัง) ขนาด 57 (W)x 62 (D) x 88 (H) cm. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
1,500.- บาท รวมเปNนเงิน 3,000.- บาท สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของพนักงานจ8าง
ในงานธุรการ  
       5.  ตู8เก็บเอกสารขนาดกลาง แบบโล-ง 4 ชั้น ขนาด 80 (W) x 40 (D) x 160 (H) cm.
จํานวน 2 ตู8 ๆ ละ  4,500.- บาท รวมเปNนเงิน 9,000.-  บาท สําหรับใช8วางแฟBมเสนอ
ปลัดเทศบาล และเสนอนายกเทศมนตรี 

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม-น8อยกว-า 19 นิ้ว)
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000.- บาท รวมเปNนเงิน  60,000.- บาท สําหรับใช8ในการปฏิบัติงาน
ในงานธุรการและงานการเจ8าหน8าท่ี(ปรากฏในหน8าท่ี 4 ข8อ 9 ของเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
2.  เครื่ องคอมพิวเตอร  สํ าหรั บงานสํ านั กงาน (จอแสดงภาพขนาดไม- น8 อยกว- า 
19 นิ้ว)จํานวน 1  ชุด จํานวนเงิน 17,000.- บาท สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของพนักงานจ8าง
ในงานธุรการ (ปรากฏในหน8าท่ี 3 ข8อ 7 ของเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร) 
3. เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED ขาวดํา (18 หน8า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 
2,600.- บาท สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของพนักงานจ8างในงานธุรการ (ปรากฏในหน8าท่ี 16 
ข8อ 44 ของเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
4. เครื่องคอมพิวเตอร (CPU) เฉพาะชุดประมวลผลไม-รวมจอแสดงภาพ จํานวน 1 เครื่อง 
จํานวนเงิน  15,000.- บาท สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของพนักงานจ8างในงานธุรการ 
(ปรากฏในหน8าท่ี 3 ข8อ 7 ของเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
5. เครื่องสํารองไฟ ขนาด800VA  จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาทรวมเปNนเงิน 
7,500.-  บาท สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานในงานธุรการ และงานการเจ8าหน8าท่ี(ปรากฏใน
หน8าท่ี 22 ข8อ 61 ของเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 เหตุผล 
ฝEายอํานวยการสํานักปลัดเทศบาลจึงจําเปNนต8องดําเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ -ายเปNนรายการใหม- โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
รายการ ชุดรับรองพร8อมโตcะกลาง จํานวน 1 ชุด  จํานวน  16,000.- บาท 
            รายการ  เก8าอ้ีทํางาน ระดับอํานวยการ - ต8น ขนาด ขนาด 64 (W) x 78(D) x 
                       112 (H) cm. จํานวน 1 ตัว                 จํานวน    5,500.-บาท 
รายการ โตcะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ขนาด 1524 (W)x 762 (D) x 759 (H) mm. 
จํานวน 1 ตัว                                    จํานวน   7,900.-บาท 
           รายการ  เก8าอ้ีสํานักงาน (สวิงหลัง) ขนาด 57 (W)x 62 (D) x 88 (H) cm.   
                     จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500.- บาท            จํานวน   3,000.-บาท 
รายการ ตู8เก็บเอกสารขนาดกลาง แบบโล-ง 4 ชั้น ขนาด 80 (W) x 40 (D) x 160  
                      (H) cm.จํานวน 2 ตู8 ๆ ละ  4,500.- บาท     จํานวน    9,000.- บาท 
                  - เพ่ือจ-ายเปNนค-าจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ได8แก- ชุดรับรองพร8อมโตcะกลาง 
จํานวน 1 ชุด, เก8าอ้ีทํางาน ระดับอํานวยการ - ต8น จํานวน 1 ตัว, โตcะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว, 
เก8าอ้ีสํานักงาน (สวิงหลัง) จํานวน 2 ตัว และตู8เก็บเอกสารขนาดกลาง จํานวน 2 ตู8 สําหรับ
ใช8รับรองแขกในห8องทํางานปลัดเทศบาล, ใช8ปฏิบัติงานของหัวหน8าสํานักปลัดเทศบาล,  
ใช8ปฏิบัติงานของพนักงานจ8างในงานธุรการและใช8วางแฟBมเสนอปลัดเทศบาล และเสนอ
นายกเทศมนตรี 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ 
                         ขนาดไม-น8อยกว-า 19 นิ้ว) จํานวน 2ชุดๆ ละ 30,000.- บาท 
จํานวน  60,000.-บาท 
รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร สาํหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม-น8อย 
                         กว-า 19 นิว้) จํานวน 1ชุดจํานวน  17,000.-บาท 
รายการ   เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED ขาวดํา (18 หน8า/นาที)  
จํานวน 1 เครื่องจํานวน    2,600.-บาท 
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร (CPU)เฉพาะชุดประมวลผลไม-รวมจอแสดงภาพ  
จํานวน 1เครื่องจํานวน    15,000.-บาท 
 

       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 



    ประธานกรรมการ                       กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 รายการเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท 
จํานวน     7,500.-  บาท 
                  - เพ่ือจ-ายเปNนค-าจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ได8แก- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 
3 ชุด, เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร (CPU)จํานวน 1 เครื่อง และเครื่อง
สํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด) สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานในงานธุรการ, 
ใช8ปฏิบัติงานในงานการเจ8าหน8าท่ี และใช8ปฏิบัติงานของพนักงานจ8างในงานธุรการ 

รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน จํานวน 143,500.-บาท 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดค�าใช1สอย 
2.2.3 ประเภท   รายจ-ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม-เข8าลักษณะรายจ-ายหมวดอ่ืน 
                       2) ค-าใช8จ-ายในการเลือกต้ัง                         จํานวน   143,500.-  บาท 
รวมโอนลดท้ังส้ิน จํานวน 143,500.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข8อ ๒7การโอนงบประมาณรายจ-าย ในหมวดค-าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก-อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม-  
ให8เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท8องถ่ิน 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต-อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท-านนายกฯ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะซักถามหรืออภิปรายบ8างครับ 
หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปราย ผมจะขอมติต-อสภาแห-งนี้ว-าสมาชิกสภาท-านใด
เห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกเมือเห็นชอบ10  
ท-าน สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม-มีครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  10  ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี  และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปIนรายการใหม� ประจําป%งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�, ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน และประเภทครุภัณฑ�
โฆษณาและเผยแพร�  

          ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ 
นายอัศวิน  จินตวร
นายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภา วันนี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
ครุภัณฑสํานักงาน ด8วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 หลักการ 
ด8วยฝEายวิชาการและแผนงาน สํานักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซ้ือ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร- ดังรายการต-อไปนี้ 
ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 

1. เครื่ องคอมพิวเตอร  สํ าหรับงานประมวลผล แบบท่ี  1 (จอแสดงภาพขนาดไม- 
น8อยกว-า19 นิ้ว)จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท รวมเปNนเงิน  22,000.-  บาท (ปรากฏ
ตาม หน8า 4 ข8อ 8)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร (โนcตบุcก) สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000.-
บาท รวมเปNนเงิน 44,000.- บาท (ปรากฏตาม หน8า 6 ข8อ 13)  เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  แบบท่ี 1  (28 หน8า/นาที)   จํานวน 
1เครื่อง จํานวนเงิน 8,900 บาท(ปรากฏตาม หน8า 17 ข8อ 45)  เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
4. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาทรวมเปNนเงิน 2,500.-  
บาท (ปรากฏตาม หน8า 22 ข8อ 61) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   
เนื่องจาก  ครุภัณฑรายการท่ี 1 , 3  และ 4  ยังไม-มีใช8ปฏิบัติงานสําหรับผู8ช-วยเจ8าพนักงานธุรการ
สําหรับครุภัณฑรายการท่ี 2ใช8งานมานาน เครื่องจะดับไปขณะชารจแบต  และเครื่องอัพเดท
ข8อมูลใหม-ๆ ไม-ได8 จํานวน  1  เครื่อง  และอีก 1 เครื่อง  ใช8ปฏิบัติงานสําหรับหัวหน8าฝEายวิชาการ
และแผนงาน 

ครุภัณฑ�สํานักงาน 
1. โตcะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ขนาด 1524 (W)x 762 (D) x 759 (H) mm.จํานวน 1 ตัว
จํานวนเงิน 7,900.- บาท  สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของผู8ช-วยเจ8าพนักงานธุรการ 
2. เก8าอ้ีสํานักงาน (สวิงหลัง)  ขนาด W57xD62 x H88 cm. จํานวน  1 ตัว จํานวนเงิน 1,500 
บาท  สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของผู8ช-วยเจ8าพนักงานธุรการ 
        3. ตู8บานเลื่อนสูงทึบ  ขนาด 916(w) x 458(D) x1830(H) mm. จํานวน 1 ตู8 ๆ ละ  
7,900.- บาท รวมเปNนเงิน 7,900.- บาทสําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของ นิติกรปฏิบัติการ 

ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� 
1. กล8องถ-ายรูปดิจิตอล ความละเอียดไม-น8อยกว-า 24.2 ล8านพิกเซล ISO 100 – 16,000 
(video 100 – 12,800 )  หรือมากกว-า  มี WiFi  ช-องเสียบไมล, หูฟLง  จํานวน  1  ตัว จํานวนเงิน  
36,300  บาท  สําหรับใช8ในงานประชาสัมพันธ 

เหตุผล 
        ฝEายวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาลจึงจําเปNนต8องดําเนินการขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 



    ประธานกรรมการ                       กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร สาํหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  (จอแสดงภาพ 
                       ขนาดไม-น8อยกว-า 19 นิ้ว)จํานวน 1 เครื่องจํานวน  22,000.-  บาท 
 รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร (โนcตบุcก) สําหรับงานประมวลผล   
  จํานวน2เครื่องจํานวน  44,000.- บาท 
 รายการ  เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1  
                       (28 หน8า/นาที)จํานวน 1 เครื่องจํานวน    8,900.-  บาท 
 รายการ  เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง   
จํานวน    2,500.-  บาท 

                    - เพ่ือจ-ายเปNนค-าจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ได8แก- เครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 3 เครื่อง, เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด) สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของหัวหน8าฝEายวิชาการและแผนงาน, 
ของนิติกรปฏิบัติการ  และของผู8ช-วยเจ8าพนักงานธุรการ 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
 รายการ  โตcะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ขนาด 1524 (W)x 762 (D) x 759 (H) mm. 
                      จํานวน  1  ตัวจํานวน   7,900.-  บาท 
 รายการ  เก8าอ้ีสํานักงาน (สวิงหลัง) ขนาด W57xD62 x H88 cm.  
จํานวน  1  ตัว                                            จํานวน    1,500.-  บาท 
รายการ  ตู8บานเลื่อนสูงทึบ  ขนาด  916(w)  x 458(D) x 1830(H) mm. 
                      จํานวน 1 ตู8                    จํานวน    7,900.-  บาท 

- เพ่ือจ- ายเปNนค- าจัดซ้ือครุภัณฑสํ านักงาน ได8แก-   โตcะทํางานเหล็ก จํ านวน  
1 ตัว, เก8าอ้ีสํานักงาน (สวิงหลัง) จํานวน 1 ตัว และตู8บานเลื่อนสูงทึบ จํานวน 1 ตู8  สําหรับ
ใช8ในการปฏิบัติงานของหัวหน8าฝEายวิชาการและแผนงาน, ของนิติกรปฏิบัติการ และของ
ผู8ช-วยเจ8าพนักงานธุรการ 
ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร- 

รายการ กล8องถ-ายรูปดิจิตอล  ความละเอียดไม-น8อยกว-า 24.2 ล8านพิกเซล  
            ISO 100 – 16,000 (video 100 – 12,800 ) หรือมากกว-า   

                        มี WiFi  ช-องเสียบไมล, หูฟLง จํานวน  1  ตัว         จํานวน 36,300.-  บาท 
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 



                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 - เพ่ือจ-ายเปNนค-าจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-  ได8แก-  กล8องถ-ายรูปดิจิตอล  
ความละเอียดไม-น8อยกว-า  24.2 ล8านพิกเซล ISO 100 – 16,000 (video 100 – 12,800)  
หรือมากกว-า  จํานวน 1 ตัว  เพ่ือใช8ในงานประชาสัมพันธ 
    รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน  จํานวน   131,000.-บาท 
 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดค�าใช1สอย  
1.2.1 ประเภท  รายจ-ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม-เข8าลักษณะรายจ-ายหมวดอ่ืน 
2)  ค-าใช8จ-ายในการเลือกต้ัง                              จํานวน  131,000.-  บาท 

รวมโอนลดท้ังส้ิน จํานวน 131,000.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข8อ ๒7การโอนงบประมาณรายจ-าย ในหมวดค-าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก-อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม-  
ให8เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท8องถ่ิน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต-อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท-านนายกฯ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะซักถามหรืออภิปรายบ8างครับ  
        ขอเชิญคุณวัชระ  ภู-ประเสริฐ ครับ 

นายวัชระ ภู�ประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท-านประธานสภา ผมขอแก8ไขในส-วนของปO พ.ศ. 2652  แก8ไขเปNน 2562ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณคุณวัชระ  ภู-ประเสริฐ  ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ8างครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปราย ผมจะขอมติต-อสภาแห-งนี้ว-าสมาชิก
สภาท-านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกเมือ
เห็นชอบ  10  ท-าน สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม-มี ครับ และงดออก
เสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  10  ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�  ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําป% พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน ของกองช�าง 
          ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ 
นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภา วันนี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปO พ.ศ. 2562 ประเภท 
ครุภัณฑสํานักงาน ด8วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 



(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 หลักการ 
ด8วยกองช-าง  มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน เก8าอ้ีสํานักงาน ขนาด 
64(W)x78(D) x112 (H)cm. จํานวน  6 ตัว จํานวนเงิน 29,400.- บาท  สําหรับใช8ในการ
ปฏิบัติงานของหัวหน8าฝEายแบบแผนและก-อสร8าง จํานวน 1 ตัว นายช-างโยธาชํานาญงาน 
จํานวน 2 ตัว เจ8าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 ตัว นายช-างไฟฟBาปฎิบัติงาน 
จํานวน 1 ตัว และนายช-างโยธา จํานวน 1 ตัว   

เหตุผล 
กองช-าง จึงจําเปNนต8องดําเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ-ายเปNนรายการใหม- 
โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  ดังนี้ 
โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
รายการ  เก8าอ้ีสํานักงาน  ขนาด  64(W)x78(D) x112 (H)cm. จํานวน  6  ตัว         
จํานวน  29,400.-  บาท  
- เพ่ือจ-ายเปNนค-าจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน เก8าอ้ีสํานักงาน จํานวน 6 ตัว สําหรับใช8ในการ
ปฏิบัติงานของหัวหน8าฝEายแบบแผนและก-อสร8าง จํานวน 1 ตัว นายช-างโยธาชํานาญงาน 
จํานวน 2 ตัว  เจ8าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 ตัว นายช-างไฟฟBาปฎิบัติงาน 
จํานวน 1 ตัว และนายช-างโยธา จํานวน 1 ตัว   
     รวมโอนเพ่ิม  จํานวน  29,400.-  บาท 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบดําเนินการ  
หมวดค�าวัสดุ 
2.3.5 ประเภท วัสดุน้ํามันเชือ้เพลิง  จํานวน  29,400.-  บาท  
      รวมโอนลด   29,400.-  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข8อ ๒7  การโอนงบประมาณรายจ-าย ในหมวดค-าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก-อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ให8
เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท8องถ่ิน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต-อไป 

       ตรวจถูกต8อง 
 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 



(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

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

ขอบคุณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบ8างครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปราย ผมจะขอมติต-อสภาแห-งนี้ว-า
สมาชิกสภาท-านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา 
ยกมือเห็นชอบ 10 ท-าน สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม-มี ครับ และ 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  10  ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี  และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�  ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําป% พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน จํานวน 1 รายการ, 
ประเภทครุภัณฑ�งานบ1านงานครัว จํานวน 1 รายการ และประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จํานวน  
1 รายการ ของกองการศึกษา 

         ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ 
นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภา วันนี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปO พ.ศ. 2562 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ, ประเภทครุภัณฑงานบ8านงานครัว จํานวน 1 รายการ 
และประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร, จํานวน 1 รายการด8วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด8วยกองการศึกษา เทศบาลตําบลร-อนพิบูลย มีความประสงคจัดซ้ือครุภัณฑ เพ่ือใช8ในการจัด
กิจกรรม/โครงการ และการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ร-อนพิบูลย 
1. งบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 
1.1 กระดานไวทบอรดแม-เหล็ก 2 หน8า แบบมีล8อ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จํานวน 2 ชุด 
งบประมาณ 14,000.-  บาท สําหรับใช8ในการจัดกิจรรม/โครงการของกองการศึกษา (จัดหาตาม
ราคาท8องตลาด) 
ขออนุญาตแก8ไขในท่ีประชุม ข8อ 2 งบลงทุน หมวดค-าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบ8าน 
งานครัว ขอตัดท้ังรายการนะครับ   
         3. งบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 
              3.1 เครื่องคอมพิวเตอรโน8คบุcก สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
21,000.- บาท เพ่ือใช8ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม)     

เหตุผล 
เพ่ือให8การปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย 
เ กิดความคล-องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน จึ งจํ าเปNนต8องดําเนินการขออนุ มั ติ 
โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศึกษา ดังรายการต-อไปนี้ 

       ตรวจถูกต8อง 
 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 



(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�) 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
รายการ  1. กระดานไวทบอรดแม-เหล็ก 2 หน8า แบบมีล8อ  ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร   
                      จํานวน 2 ชุด เก8าอ้ีสํานักงาน  จํานวน  14,000.- บาท 
             - เพ่ือจ-ายเปNนค-าจัดซ้ือกระดานไวทบอรดแม-เหล็ก 2 หน8า แบบมีล8อ ขนาด  
1.2 x 2.4 เมตร จํานวน 2 ชุด สําหรับใช8ในการจัดกิจรรม/โครงการของกองการศึกษา  
(จัดหาตามราคาท8องตลาด) 
ขออนุญาตตัดประเภท  ครุภัณฑงานบ8านงานครัว ครับ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 รายการ  3. เครื่องคอมพิวเตอรโน8คบุcก สําหรับประมวลผล  
                      จํานวน 1 เครื่อง                                          จํานวน    21,000.-  บาท 
- เพ่ือจ-ายเปNนค-าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน8คบุcก สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 21,000.- บาท เพ่ือใช8ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา (จัดหาตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม)     
     รวมโอนเพ่ิม  จํานวน  35,000.-  บาทโอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานการศึกษาไม�กําหนดระดับ 
งบดําเนินการ  
หมวดค�าใช1สอย 
2.1.1 ประเภทรายจ-ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ  
         1) ค-าจ8างเหมาบริการผู8ช-วยครูผู8ดูแลเด็กเล็ก                  จํานวน  14,000.- บาท 
ประเภทรายจ-ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม-เข8าลักษณะรายจ-ายหมวดอ่ืน ๆ  
           1) ค-าใช8จ-ายในโครงการคาราวานเสริมสร8างประสบการณเด็ก 
 จํานวน  21,000.- บาท  
     รวมโอนลด  44,500.- บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข8อ ๒7  การโอนงบประมาณรายจ-าย ในหมวดค-าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก-อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ให8
เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท8องถ่ิน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต-อไป 

       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 



    ประธานกรรมการ                       กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบ8างครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปราย ผมจะขอมติต-อสภาแห-งนี้
ว-าสมาชิกสภาท-านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายก
เมือเห็นชอบ  10  ท-าน สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม-มี  ครับ และงด
ออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  10  ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี  และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�  ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําป% พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน และประเภท ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและขนส�ง ของกองคลัง 

         ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ 
นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภา วันนี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ  ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปO พ.ศ. 2562 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน และประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส-งด8วยหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด8วยกองคลัง เทศบาลตําบลร-อนพิบูลย มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
และครุภัณฑยานพาหนะและขนส-ง ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 

เหตุผล 
กองคลัง เทศบาลตําบลร-อนพิบูลย จึงจําเปNนต8องดําเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ-ายเปNนรายการใหม- โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
 รายการ  โตcะพับเอนกประสงค ขนาดไม-น8อยกว-า กว8า 45 x ยาว 180 x สูง 75 ซม. 
                    โครงขาโตcะพับได8 จํานวน 2 ตัวจํานวน  5,000.-  บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส-ง 
 รายการ  รถจักรยานยนต ขนาดไม-น8อยกว-า 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน  40,800.-  บาท  
     รวมโอนเพ่ิมจํานวน  45,800.-  บาท 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบดําเนนิงาน 
หมวด ค�าใช1สอย 
ประเภทค-าใช8จ-ายในโครงการประชาสัมพันธและปรับปรุงข8อมูลแผนท่ีภาษี 
           และทะเบียนทรัพยสินจํานวน  40,800.-  บาท 

รวมโอนลดจํานวน  45,800.-  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข8อ ๒7  การโอนงบประมาณรายจ-าย ในหมวดค-าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก-อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ให8
เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท8องถ่ิน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต-อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท- านรองนายกฯ พงศชั ย  ทิวากรพิสุทธิ์  ครับ  ไม-ทราบว- า มีสมาชิกสภา 
ท-านใดจะซักถามหรืออภิปรายบ8างครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปราย ผมจะขอมติต-อ
สภาแห-งนี้ว-าสมาชิกสภาท-านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ  
สมาชิกสภายกเมือเห็นชอบ  10  ท-าน สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบ โปรดยกมือครับ  
ไม-มี  ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  10ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี  และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�  ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําป%พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน  ของกองคลัง 
 ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ 
นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เร ียนท-านประธานสภา ว ันนี ้คณะผู 8บร ิหารขอเสนอญัตติ  ญัตติขออนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ-ายเปNนรายการใหม- ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปO 
พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ด8วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด8วยกองคลัง เทศบาลตําบลร-อนพิบูลย มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ดัง
รายการต-อไปนี้ 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 ครุภัณฑ�สํานักงาน 
1. ตู8เอกสารรางเลื่อน ขนาดไม-น8อยกว-า (ยาว) 3,000 x (กว8าง) 1,000 x สูง 2,000 มม.
จํานวน 1 ตู8 รวมเปNนเงิน 94,000.- บาท สําหรับใช8ในการจัดเก็บฎีกาฯ งานการเงินและ
บัญชี 
        2. ตู8เหล็กเอกสารรางเลื่อน (มอก.) ขนาดไม-น8อยกว-า (ยาว) 2,500 x (กว8าง) 1,000 x (สูง)  
2,000 มม.จํานวน 1 ตู8 รวมเปNนเงิน 71,000.- บาท สําหรับใช8ในการจัดเก็บแผนท่ีภาษี  
งานจัดเก็บรายได8 
        3. ชั้นเหล็กเก็บแฟBม ขนาดไม-น8อยกว-า (ยาว) 900x (กว8าง) 300x (สูง) 900 มม.จํานวน 
4 ตู8 รวมเปNนเงิน 12,000.- บาท สําหรับใช8ในการเก็บแฟBมเอกสาร งานพัสดุและ
ทรัพยสิน 

เหตุผล 
กองคลัง เทศบาลตําบลร-อนพิบูลย จึงจําเปNนต8องดําเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ-ายเปNนรายการใหม- โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
 รายการ  ตู8เอกสารรางเลื่อน ขนาดไม-น8อยกว-า (ยาว) 3,000 x (กว8าง) 1,000 x สูง  
2,000 มม.จํานวน 1 ตู8         จํานวนเงิน 94,000.- บาท 
           รายการ ตู8เหล็กเอกสารรางเลื่อน (มอก.) ขนาดไม-น8อยกว-า (ยาว) 2,500 x (กว8าง)  
1,000 x (สูง)  2,000 มม.จาํนวน 1 ตู8  จาํนวนเงิน 71,000.- บาท 
             รายการ ชั้นเหล็กเก็บแฟBม ขนาดไม-น8อยกว-า (ยาว) 900x (กว8าง) 300x  
                      (สูง) 900 มม.จํานวน 4 ตู8                     จํานวนเงิน 12,000.- บาท 
                                                                      รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน  จํานวน  177,000.-  บาท 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝTายประจํา) 
ประเภทเงินเดือนพนักงานจํานวน  177,000.-  บาท 

รวมโอนลดจํานวน 177,000.-  บาท 
  
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 



    ประธานกรรมการ                       กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข8อ ๒7  การโอนงบประมาณรายจ-าย ในหมวดค-าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก-อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ให8
เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท8องถ่ิน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต-อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท- านรองนายกฯ พงศชั ย  ทิวากรพิสุทธิ์  ครับ ไม-ทราบว- า มีสมาชิกสภา 
ท-านใดจะซักถามหรืออภิปรายบ8างครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปราย ผมจะขอมติต-อ
สภาแห-งนี้ว-าสมาชิกสภาท-านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ 
สมาชิกสภายกเมือเห็นชอบ  10 ท-าน สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม-มี ครับ 
และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  10ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ�ายเปIนรายการใหม� ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย  ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2562ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน และโครงการซ�อมแซม/ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงาน
ดับเพลิง ท่ีชํารุด 

 ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ 
นายจักรพันธุ� จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เร ียนท-านประธานสภา ว ันนี ้คณะผู 8บร ิหารขอเสนอญัตติ  ญัตติขออนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ-ายเปNนรายการใหม- ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปO 
พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภทครุภัณฑโรงงาน และโครงการซ-อมแซม/
ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ท่ีชํารุดด8วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด8วยงานปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานพัฒนาชุมชน ฝEายปกครอง สาํนัก
ปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรครุภัณฑโรงงาน 
และโครงการซ-อมแซม/ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ท่ีชํารุดดังรายการต-อไปนี้ 
ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
1.เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 15,000.- 
บาท สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของหัวหน8าฝEายปกครอง 
2. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA  จํานวน 1 เครื่อง  จํานวนเงิน 2,500.- บาท สําหรับใช8ใน
การปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชน 
ครุภัณฑ�โรงงาน 
เครื่องเลื่อยยนต ขนาดเล็ก ความยาวไม-น8อยกว-า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 
20,000.- บาท 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง 
โครงการซ-อมแซม/ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ท่ีชํารุดจํานวนเงิน 49, 

000.- บาท  เพ่ือจ-ายเปNนค-าซ-อมแซม/ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง 
เหตุผล 

ฝEายปกครอง สํานักปลัดเทศบาลจึงจําเปNนต8องดําเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ -ายเปNนรายการใหม- โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562ดังนี้ 
โอนเพ่ิม(ตั้งจ�ายเปIนรายการใหม�) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
รายการ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี    
จํานวน  15,000.-  บาท 
- เพ่ือจ-ายเปNนค-าจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของหัวหน8าฝEายปกครอง(ปรากฏในหน8า 19 ข8อ 
52 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด)  
ประเภท  ครุภัณฑโรงงาน 
            รายการ  เครื่องเลื่อยยนตขนาดเล็ก ความยาวไม-น8อยกว-า 18 นิ้ว   
จํานวน  20,000.- บาท 
 - เพ่ือจ-ายเปNนค-าจัดซ้ือครุภัณฑโรงงาน เครื่องเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช8ใน
การช-วยเหลือประชาชนท่ีได8รับความเดือดร8อน จากเหตุภัยพิบัติต-างๆ ในเขตเทศบาลฯ 
ประเภท  ค-าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก-อสร8าง 
  รายการ โครงการซ-อมแซม/ปรับปรุงหลงัคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ท่ีชํารุด 
จํานวน  49,000.- บาท 

    - เพ่ือจ-ายเปNนค-าซ-อมแซม/ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง 
แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด ค�าครุภัณฑ� 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
รายการเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง 
จํานวน2,500.- บาท 

       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 



    ประธานกรรมการ                       กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 - เพ่ือจ-ายเปNนค-าจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใช8ในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชน (ปรากฏในหน8า 22 ข8อ 61 ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนด)  
    รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน  จํานวน 86,500.- บาท 
โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปWองกันภัยฝTายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดําเนินงาน 
หมวดค�าใช1สอย 
ประเภท  รายจ-ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม-เข8าลักษณะรายจ-ายหมวดอ่ืนๆ                                                       
  - โครงการส-งเสริมการดําเนินการของสมาชิก อปพร.   
จํานวน   84,000.-  บาท 
แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวด ค�าใช1สอย 
1.2.1 ประเภท   รายจ-ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม-เข8าลักษณะรายจ-ายหมวดอ่ืนๆ                                                       
  - ค-าใช8จ-ายในการส-งเสริมสนบัสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน  
จํานวน2,500.-  บาท 
รวมโอนลดท้ังส้ิน จํานวน 86,500.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส-วนท8องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข8อ ๒7การโอนงบประมาณรายจ-าย ในหมวดค-าครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งก-อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- ให8
เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท8องถ่ิน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต-อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักด์ิ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบ8างครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปราย ผมจะขอมติต-อสภาแห-งนี้ว-า
สมาชิกสภาท-านใดเห็นชอบตามญัตติท่ีคณะผู8บริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกเมือ
เห็นชอบ  10  ท-าน สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม-มี ครับ และงดออก
เสียง 1 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  10ท�าน  ไม�เห็นชอบ ไม�มี และงดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง ญัตติการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนร�อนพิบูลย� 

ของกองการศึกษา 
          ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ 
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 



    ประธานกรรมการ                       กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภา วันนี้คณะผู8บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือเปNนกรรมการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนร-อนพิบูลยด8วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด8วยโรงเรียนร-อนพิบูลย ประสงคจะทําการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนร-อนพิบูลย จึงจําเปNนต8องขอให8สภาองคกรปกครองส-วนท8องถิ่นเสนอชื ่อผู 8ท่ี
เห็นสมควรเปNนกรรมการเปNนผู8แทนองคกรปกครองส-วนท8องถิ่น ในกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนร-อนพิบูลย จํานวน 1 คน  

เหตุผล 
        ตามระเบียบคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว-าด8วยการกําหนดองคประกอบ 
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจํานวนกรรมการสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ได8 
กําหนดให8กรรมการสถานศึกษามีที่มาจากส-วนต-าง ๆ และในจํานวนนั้นมีกรรมการท่ีเปNน
ผู8แทนองคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน จํานวนหนึ่งคน เปNนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนร-อนพิบูลย 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต-อสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย เพ่ือดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเพ่ือเปNนกรรมการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนร-อนพิบูลย ตามระเบียบฯ ต-อไป 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับขอเชิญสมาชิกสภาได8เสนอชื่อผู8แทนองคกร
ปกครองส-วนท8องถ่ิน จํานวน 1 คน เพ่ือเปNนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนร-อน
พิบูลย 
     ขอเชิญ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ� 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท-านประธานสภา ขอเสนอคุณเกษร  คงชาญกิจเปNนผู8แทนองคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน เพ่ือ
เปNนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนร-อนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับขอผู8รับรองด8วยครับ (มีผู8รับรองถูกต8อง) 
มีสมาชิกสภาท-านใดจะเสนอสมาชิกสภาท-านอ่ืนอีกหรือไม- หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดเสนอ
สมาชิกท-านอ่ืนอีก สรุปว-าท่ีประชุมสภาฯ แห-งนี้ มีมติเห็นชอบให8คุณเกษร คงชาญกิจเปNน
ผู8แทนองคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน เพ่ือเปNนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนร-อนพิบูลย 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเลือกคุณเกษร  คงชาญกิจเปIนผู1แทนองค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน เพ่ือเปIน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนร�อนพิบูลย� 

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) 

 ขอเชิญคณะผู8บริหารเสนอญัตติครับ 
  
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภา วันนี ้คณะผู 8บริหารขอเสนอญัตติ  รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต้ังแต-
เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562)ด8วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 
ด8วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได8เสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ตั้งแต-เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) พร8อมความคิดเห็นซ่ึงได8จากการ
ติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร8อมนี้) 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 ข8อ 14 (5)  ได8 กําหนด 
ให8ผู8บริหารท8องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต-อสภาท8องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ท8องถ่ิน พร8อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให8ประชาชนในท8องถิ่น
ทราบในท่ีเปeดเผยภายในสิบห8าวัน นับแต-วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล-าว และต8อง
ปeดประกาศไว8เปNนระยะเวลาไม-น8อยกว-าสามสิบวันโดยอย-างน8อยปOละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปOเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต้ังแต-เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 
2562)ให8สภาแห-งนี้ทราบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทางผู8บริหาร ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดมีข8อสเนอแนะบ8างครับ หากไม-
มีสมาชิกสภาท-านใดมีข8อเสนอแนะ ขอบคุณท-านนายกฯ ท่ีได8รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต-
เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) ของเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย ต-อสภาแห-งนี้  
และสภาฯ ได8รับทราบทุกท-านแล8ว 

ระเบียบวาระท่ี13 เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ�านมา และเรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

  ขอเชิญท-านสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็น ครับ  
      ขอเชิญคุณวัชระ  ภู-ประเสริฐ ครับ 

นายวัชระ  ภู�ประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  เรียนท-านประธานสภา วันนี้ก็เปNนญัตติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ-ายเปNนรายการใหม- เปNนญัตติ
ของสํานักปลัดเทศบาล ทําให8เกิดผลดีกับองคกร  ผมขอฝากปLญหานิดหนึ่งปLญหาท่ีเกิดในตลาดใหม-
เรื่องฝาคูระบายน้ํา มันเปNนปLญหาเรื้อรัง ผมอยากฝากให8คณะผู8บริหารได8อธิบายให8ทางชุมชนได8รับ
ทราบว-าติดขัดอะไร จะได8ทําหรือไม-ได8ทํา ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

  ขอบคุณ คุณวัชระ  ภู-ประเสริฐ ครับ  ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีกบ8างครับ 
ขอเชิญคุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ 

       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

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

เรียนท-านประธานสภา มีเรื่องหารือฝากฝEายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภา ถนนสายบ8านนาย
เสวียนท่ีไปออกบ8านหมวดยะ ได8เปNนถนนท่ีถูกทอดท้ิงนานแล8ว ผมอยากหารือกับท-านรองนายกฯ 
จักรพันธุ ว-าเราเคยได8บรรจุไว8ในแผนหรือไม- ผมจําไม-ได8แล8ว และฝากด8วยถ8ายังไม-ได8บรรจุไว8ก็
ให8บรรจุไว8ด8วย เพราะผมได8ลงพ้ืนท่ีแล8วและได8คุยกับ ส.อบต. ร-อนพิบูลย  เขาบอกว-าเขาไม-เคยได8
บรรจุเข8าในแผนของเขา แสดงว-าถนนสายนั้นได8ขาดการปรับปรุงให8ดีข้ึนเพราะ เปNนหลุมเปNน
บ-อเยอะ ถ8าเรายังไม-ได8ดําเนินการก็ช-วยถมหลุมบ-อหน-อยก็ได8 ยังไงขอฝากด8วยนะครับ  แล8วอีกเรื่อง
การขยายเขตไฟฟBา สายท่ีผมเคยพาท-านปลัดฯ ไปท8ายตลาดใหม-ไปออกนาโพธิ์มีอยู-ช-วงหนึ่ง
ประมาณ 100 กว-าเมตร ตรงนั้นมันมืดมาก ชาวบ8านขอว-าให8ขยายเขตไฟฟBา ผมขอฝากผู8บริหาร
ช-วยดูด8วย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

  ขอบคุณ คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ  ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
อีกบ8างครับถ8าไม-มีรบกวนทีมผู8บริหารตอบข8อซักถามของเพ่ือนสมาชิกสภาหน-อยครับ ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญท-านรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ 

นายพงศ�ชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

  เรียนท-านประธานสภา ในส-วนของท-าน สท.วัชระ ท่ีบอกถึงปLญหาของฝาคูตลาดใหม-  
อยากจะทําความเข8าใจดังนี้ จริง ๆ แล8วในส-วนของฝาคูตลาดใหม- ทางกองช-างได8ประมาณการแล8ว
ส-งประมาณการนั้นให8กับทางกองสาธารณสุขฯ คือจะใช8งบประมาณของทางกองสาธารณสุข  
ตอนนั้นหมอหน-องยังรักษาการผู8อํานวยการกองสาธารณสุขฯ อยู- ผมได8ให8ทางเจ8าหน8าท่ีได8ตรวจดู
ปรากฎว-าในคอมพิวเตอรไม-เห็นโครงการ และในแฟBมก็ไม-เห็น เด๋ียวจะประสานกับทางกองช-าง 
อีกครั้งให8กองช-างได8ประมาณการ แต-ผมยังสงสัยอยู-นิดหนึ่งปกติงานก-อสร8างนั้นเปNนงานของ 
กองช-าง แต-ทําไมต8องไปใช8งบประมาณของกองสาธารณสุขฯ คือ ให8กองสาธารณสุขฯ ต้ังประมาณ
การซ้ือเหล็ก แล8วให8ทางกองช-างเชื่อมให8ท่ีเคยเสนอกันในท่ีประชุม แต-ตอนนั้นหมอหน-อง
รักษาการอยู- เห็นเรื่องหายเงียบ ในส-วนนี้จะให8ทางกองช-างประการใหม- ก็ขอขอบคุณท-าน 
สท. วัชระ ท่ีเปNนห-วงชาวชุมชนตลาดใหม- ผมขอชี้แจงแค-นี้ก-อน ขอบคุณครับ       

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

  ขอบคุณท-านรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ  ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ8างครับขอเชิญครับ 
      ขอเชิญท-านรอนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ 

นายจักรพันธุ�  จุลภักดิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภา ผมขอตอบข8อซักถามในส-วนของท-าน สท.สุทธิรักษฯ และในส-วนของ
ท-าน สท.วัชระฯ  ผมเข8าใจนะครับว-าโนราหข8างบ8านเล-นดียังไงเพ่ือนตําหนิอยู-นั่นแหล-ะ แล8ว
ปLญหานี้เรื้อรังอยู-นานแล8ว ในเบ้ืองต8นเคยเอาฝาคอนกรีตไปซ-อมให8แล8วเปNนบางช-วงแต-มันก็แตก
อีก แล8วเราคิดกันว-าในส-วนของฝาคอนกรีตคงจะดําเนินการแล8วไม-ได8ดีหรอกครับ ก็เลยคิดกัน
ว-าจะทําเปNนเหล็ก แต-ขอให8เปeดโครงการกันมาใหม-นะครับ ในส-วนของท-านสท.สุทธิรักษฯ 
ในซอยบ8านทุ-งโหมcะบ8านของนายเสวียนถมแยกไปสุดเขตเทศบาลไปห8วยรากไม8 ซ่ึงวันนั้นเรา 

  
       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 ได8คุยกับ ส.อบต. หมู-ท่ี 5 แล8วจะตอบข8อซักถามในเบ้ืองต8นก-อนว-าถนนเส8นนั้นไม-มีในแผน
แน-นอน  เพราชุมชนไม-ได8เคยได8นําเสนอเข8ามาในแผน และผู8บริหารไม-ได8ใส-เข8ามาในแผนเลย 
แต-จะสั่งทางชุมชนให8ใส-เข8ามา เพราะว-าผมได8คุยกับ ผอ.กองช-างของ อบต.ร-อนพิบูลย 
ช-างเชิดให8ดูเขตแดนให8แน-ชัดอีกครั้ง แต-ในเบ้ืองต8นได8รับการยืนยันจาก ส.อบต.ร-อนพิบูลย  
หมู-ท่ี 5  เปNนพ้ืนท่ีของเขาเพราะว-าพ้ืนท่ีมันคาบเก่ียวกัน ตกลงกันให8เสร็จว-าใครจะทํา ในส-วน
การขยายเขตไฟฟBาท8ายตลาดใหม- ทางกองช-างได8ลงวัดประมาณการเรียบร8อยแล8ว พร8อมกับ
วัดถนน ถนนไปออกสุดสามแยกหน8าหินครับ แต-ว-าในส-วนของขยายเขตไฟฟBามีแต-บ8านคนอยู-
กับบ8านหลังสุดท8ายท่ีมีคนอยู- ก็ไม-ก่ีร8อยเมตร ก็คงต8องรออุดหนุนจากการไฟฟBาในการขยายเขต
ปลายปOงบประมาณ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

  ขอบคุณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ  จุลภักด์ิ ครับ  ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ8างครับขอเชิญครับ 
      ขอเชิญท-านเลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน�  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนท-านประธานสภา  ขอต-อเนื่องในส-วนของตลาดใหม- เด๋ียวปลัดจะทําการบันทึกข8อความ
แล8วเก็บภาพเรื่องคูระบายน้ํา และความไม-เปNนระเบียบเรียบร8อยในเรื่องของตลาดใหม- แล8วจะ
นําเสนอท-านนายกฯ  เพ่ือแจ8งให8กองช-างประมาณราคา  และแจ8งกองสาธารณสุขฯ ดําเนินการ 
ในเรื่องของงบประมาณ นี่คือในส-วนของตลาดใหม-  
ขออนุญาตพอดีมีปLญหาอยู-นิดหนึ่งเรื่องของเงินอุดหนุนท่ีให8กับองคการบริหารส-วนตําบลร-อน
พิบูลย ในเรื่องของศูนยปฏิบัติการช-วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน ใน
ส-วนของเทศบาลจะบอกเล-าท-านสมาชิกซ่ึงเก่ียวข8องกันท-านก็ต8องรับทราบด8วย ซ่ึงมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว-าด8วยค-าใช8จ-ายเพ่ือช-วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน8าท่ีขององคกรปกครอง
ส-วนท8องถ่ิน พ.ศ. 2560 ได8ออกมาแล8ว แล8วก็ช-วยเหลือ 3 ด8าน จะบอกเล-าว-า 3 ด8านมีอะไรบ8าง  
1. การให8ความช-วยเหลือประชนด8านสาธารณภัย ข8อ 11 การให8ความช-วยเหลือประชาชน 
ผู8ประสบสาธารภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเปNนการช-วยเหลือท่ีจําเปNนต8องแก8ไขโดยฉับพลัน
ในการดํารงชีพและความเปNนอยู-ของประชาชน หรือเปNนการซ-อมแซมให8คืนสู-สภาพเดิม อันเปNนการ
บรรเทาความเดือดร8อนเฉพาะหน8า องคกรปกครองส-วนท8องถ่ินสามารถให8ความช-วยเหลือได8ทันที 
ภายใต8ขอบอํานาจหน8าท่ีตามกฎหมาย 
กรณีสิ่งสาธารณประโยชนท่ีอยู-ในความรับผิดชอบขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ินได8รับความ
เสียหาย หากองคกรปกครองส-วนท8องถ่ินเห็นว-า การซ-อมแซมให8คืนสู-สภาพเดิมจะไม-คุ8มค-าและการ
ก-อสร8างใหม-จะเกิดประโยชนต-อทางราชการมากกว-า ให8เสนอคณะกรรมการเปNนผู8พิจารณาให8ความ
เห็นชอบก-อนการใช8จ-ายงบประมาณโดยให8คํานึงถึงสถานะทางการคลัง 
        2. การให8ความช-วยเหลือประชาชนด8านการส-งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข8อ 12 การให8
ความช-วยเหลือประชาชนด8านการส-งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช-วยเหลือด8าน
สาธารณภัยฉุกเฉิน ให8องคกรปกครองส-วนท8องถ่ินประกาศให8ประชาชนท่ีประสงคจะขอรับความ
ช-วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช-วยเหลือต-อองคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการตามข8อ 9 

       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 3. การปBองกันและควบคุมโรคติดต-อ ข8อ 13 เม่ือเกิดโรคติดต-อ โรคติดต-ออันตราย โรคติดต-อท่ีต8อง
เฝBาระวัง หรือโรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว-าได8เกิดโรคดังกล-าวในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองส-วน
ท8องถ่ินนั้นดําเนินการหรือสนับสนุนให8มีการปBองกัน การควบคุม การแพร- และการระงับการ
ระบาดของโรคนั้น หรือสร8างภูมิคุ8มกันโรคให8กับผู8ท่ีมีภาวะเสี่ยง รวมท้ังการประชาสัมพันธ 
องคความรู8เก่ียวกับโรคติดต-อ การช-วยเหลือหน-วยงานของรัฐและเอกชนให8เกิดการปฏิบัติการตาม
นโยบายและแผนการเฝBาระวัง ปBองกัน และควบคุมโรคติดต-อ 
ศูนยของเทศบาลมีอยู-แล8ว แต-จังหวัดก็สั่งให8อําเภอมีศูนยระดับอําเภอด8วย อําเภอต8องการให8
เทศบาลต้ังเงินอุดหนุน เราก็ตั้งงบประมาณไว8จริง ๆ ก็อยากเบิกจ-ายให8ทางอําเภอด8วย  แต-เขาเขียน
มาในนามองคการบริหารส-วนตําบลร-อนพิบูลย เพ่ือของบประมาณ ทีนี้เราก็เลยมาดูเรื่องระเบียบ 
ปรากฏว-าองคการบริหารส-วนตําบลของบประมาณรอบท่ีผ-านมา ปรากฏว-ามีสํานักงานตรวจเงิน
แผ-นดินมาตรวจขององคการบริหารส-วนตําบลร-อนพิบูลยว-าท่ีองคการบริหารส-วนตําบลร-อนพิบูลย
ของบประมาณจากท8องถ่ินด8วยกันจะเปNนการซํ้าซ8อนทางองคการบริหารส-วนตําบลก็เลยระงับไว8  
ไม-ของบประมาณแล8ว ล-าสุดทางองคการบริหารส-วนตําบลร-อนพิบูลยเขียนมาใหม- จริง ๆ เราอยาก
ให8งบประมาณเขาในส-วนของงบประมาณท่ีเราได8ต้ังไว8เม่ือปOท่ีแล8ว  แต-ปรากฏว-ามาดูระเบียบ 
มีหนังสือสั่งการจากจังหวัด ขอเรียนว-าศูนยท่ีเปNนของอําเภอจะต8องอยู-ท่ีไหน เขากําหนดเปNน
สถานท่ีกลางว-าศูนยปฏิบัติการร-วมในการช-วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส-วนท8องถ่ิน
อําเภอร-อนพิบูลย โดยมอบหมายให8ท่ีว-าการอําเภอร-อนพิบูลย เปNนผู8รับผิดชอบดูแลสถานท่ีกลาง 
ดังนั้นถ8าเกิดว-าทางท8องถ่ินอําเภอของบประมาณมาในนามของอําเภอคิดว-าน-าจะสนับสนุนได8 
จึงขอเรียนท-านนายกฯท-านรองนายกฯ  ท-านท่ีปรึกษา ท-านเลขานายกฯ ท-านประธานสภา และ
ท-านสมาชิกสภา ด8วย ว-าของเทศบาลจึงยังไม-ได8อุดหนุน ขอบคุณค-ะ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

  ขอบคุณท-านเลขานุการสภา ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก
บ8างครับขอเชิญครับ 
      ขอเชิญท-านนายกฯ  ครับ 

นายอัศวิน  จินตวร 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท-านประธานสภา ขอตอบข8อซักถามของท-าน สท.วัชระ เพิ่มเติมนะครับท-าน 
รองพงศชัย ได8อธิบายไปแล8วบางส-วน ได8ปรึกษากับทางข8าราชการ ปรากฏว-าเรามีในเรื่องของ
การจ8างเหมาในแผนแล8ว ในส-วนของค-าซ-อมแซมบํารุงรักษา ผมก็เลยต้ังใจอย-างนี้ว-าจะ
ดําเนินการจ8างเหมาเลยเปลี่ยนเปNนเหล็กท้ังหมดเลยในเรื่องของรอบตลาดใหม-ให8ทางกองช-าง
ประมาณการราคา และจะเร-งดําเนินการให8 ส-วนท่ี 2 ความจริงแล8วในเรื่องของการขยายเขตไฟฟBา 
ขอเรียนอย-างนี้นะครับ ตามนโยบายของผมต้ังแต-เริ่มต8นว-าส-วนไหนท่ีบ8านเรือนไม-มีคนไม-มีคน
อยู-บริเวณถนนท่ีเราจะผ-าน ถ8าเกิดว-าเราขยายเขตไป เรามองว-ามันไม-คุ8มค-า คือนโยบายต้ังแต-
เริ่มต8น เพียงแต-จะไปดูว-าเรามีความจําเปNนมากน8อยอย-างไร เพราะโดยปกติแสงสว-างท่ีเข8าไป 
เราเพียงต8องการเน8นความปลอดภัยให8กับบ8านเรือนของพ่ีน8องประชาชนเท-านั้นเอง เช-น  
ผมยกตัวอย-างถนนสายดรุณท่ีเราทําให8ตรงนั้นเนื่องจากว-าเปNนทางสัญจรแล8วก็มีบ8านคนข้ึน 
เราก็เลยดําเนินการติดต้ังให8 ส-วนเส8นทางท่ีคนสัญจรน8อย เราก็จะดูความคุ8มค-าเหมือนกันว-า 

       ตรวจถูกต8อง 
 

(นายวัชระ   ภู-ประเสริฐ) 
    ประธานกรรมการ 

                     ตรวจถูกต8อง                                    ตรวจถูกต8อง 
 

             (นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน)                            (นางเกษร  คงชาญกิจ) 
                      กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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 เกิดประโยชนคุ8มค-าหรือไม- ส-วนท่ี 3 ในเรื่องของแนวเขตท่ีผมบอกว-าความชัดเจนเรื่องแนว
เขตบางครั้งองคการบริหารส-วนตําบล ก็ไม-กล8า เทศบาลก็ไม-กล8า ชุชนก็ไม-ชัวรว-าพ้ืนท่ีตรงไหน
เปNนเขตของเราหรือไม- มันก็เลยตกหล-นกันบ8าง ตรงนี้ก็ต8องขอโทษด8วย แต-สุดท8ายชุมชนก็จะ
เปNนคนรู8ว-าตรงไหนเปNนเขตของชุมชนในเขตเทศบาลหรืออย-างไร ก็ขอฝากท-านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท-านว-าในเรื่องของความเดือดร8อนของประชาชน ทางผู8บริหารก็ไม-ได8นิ่งนอนใจ 
เราก็มีการสํารวจความต8องการของพ่ีน8องประชาชนรวมถึงการสะท8อนของชุมชนมา  เราก็จะ
เดินลงชุมชน แต-ส-วนใหญ-คนท่ีลําบากจริง ๆ เขาจะไม-ได8เจอกับพวกเรา   
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากท-านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท-าน ว-าท-านใดท่ีลงพ้ืนท่ี แล8วก็เห็นถึงปLญหา
ต-าง ๆ ก็ขอให8มาบอก แต-ท้ังนี้ต8องอยู-ภายใต8นโยบายในเรื่องของความคุ8มค-าและเกิดประโยชน
สูงสุดในการใช8จ-ายงบประมาณ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

  ขอบคุณท-านนายกฯ  ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ8าง
ครับขอเชิญครับ 
      ขอเชิญคุณสุทธิรักษ  ม่ันคง  ครับ 

นายสุทธิรักษ�  ม่ันคง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท-านประธานสภา  ผมขอเพ่ิมเติมกับทีมผู8บริหารหน-อยครับ ถ8าให8ดีตัวนี้ผมลงพ้ืนท่ี
แล8ว ผมก็ได8ลงถ-ายรูปในไลนให8กับทางเทศบาลแล8ว ตรงนี้มันเปNนหลุมเยอะ มีอะไรท่ีจะ
บรรเทาให8พ่ีน8องประชาชนได8ใช8ถนนได8สะดวกยิ่งข้ึน ผมว-าอาจจะใช8หินคลุกไปถมก-อนก็ได8 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ�  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

  ขอบคุณ คุณสุทธิรักษ  ม่ันคง ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
อีกบ8างครับหากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดแสดงความคิดเห็นสําหรับวันนี้ได8ดําเนินการประชุม
ครบทุกวาระแล8ว ผมขอขอบคุณท-านนายกฯ ท-านรองนายกฯ ท-านเลขานุการนายกฯ  
ท-านท่ีปรึกษานายกฯ ท-านสมาชิกสภา ทุกท-าน  พนักงาน เจ8าหน8าที่ และประชาชนที่รับ
ฟLงเสียงตามสาย ผมขอปeดการประชุมไว8เพียงแค-นี้ ขอบคุณครับขอเชิญครับ       

ปeดประชุมเวลา 14.27 น.  

 

 
 

(ลงชื่อ)........อัญชลี  อิสสภาพ...................ผู8จด/ผู8พิมพรายงานการประชุม 
(นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ) 
 

(ลงชื่อ)........จารวีัฒน  กุลเจรญิ................ผู8ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 



-39- 

ตรวจถูกต1อง 

(ลงชื่อ).........วัชระ  ภู-ประเสริฐ.................ประธานกรรมการ 
(นายวัชระ  ภู-ประเสริฐ)                   

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

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

 

 


