
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า สมัยสามัญ 

 สมัยท่ี 3  คร้ังที่ 1/2562  เม่ือวันที่  8  สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

 

ผู้มาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายชำนาญ เสียงล้ำ รองประธานสภาฯ ชำนาญ เสียงล้ำ  
2 นายจินดา สมประสงค์ สมาชิกสภาฯ จินดา สมประสงค์  
3 นายวีระศักดิ์        กุลบุญมา “ วีระศักดิ์ กุลบุญมา  
4 นายสนธยา สมประสงค์ “ สนธยา  สมประสงค์  
5 น.ส.กาญจนา นักสูน “ กาญจนา  นักสูน  
6 นายภานุพงศ์       เสียงเย็น “ ภานุพงศ์  เสียงเย็น  
7 นายพินิตพงษ ์ ห้วยทราย “ พินิตพงษ์  ห้วยทราย  
8 นายวิวัชน์          เมืองวัง “ วิวัชน์ เมืองวัง  
9 นายประทาน       เสียงเย็น “ ประทาน  เสียงเย็น  
10 นายวิเชียร          อาจวิชัย “ วิเชียร  อาจวิชัย  
11 นายบุญชิต          รสจันทร์ เลขานุการสภาฯ บุญชิต  รสจันทร์  

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายกฤษติชัย คำพิลา ประธานสภาฯ ขาดประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายยุทธจักร         นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาลฯ ยุทธจักร  
2 นายวิระศักดิ์         อุทรัง หัวหน้าฝ่ายการโยธา วิระศักดิ์  
3 นายธงชัย             ธนพรภูวดล นักวิเคราะห์ฯ ธงชัย  
4 นายธวัชชัย           รัตไตรยา ผช.จนท.ธุรการ ธวัชชัย  

 

 

/เริ่มประชุม... 

(สำเนา) 



เร่ิมประชุมเวลา : 09.00  น. 

:   เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม   

   ท้ังหมด 11 คน ครบองค์ประชุม ประธานท่ีประชุม (นายชำนาญ เสียงล้ำ) รอง  

   ประธานสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  :  1.1 การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย มีผลบังคับใช้ต้ังแต่  

                             วันท่ี 7 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

     1.2 การจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ประจำปี ระหว่าง 

                             วันนท่ี 6-8 กันยายน 2562 

     1.3 การจัดกิจกรรมโครงการเดิน/วิ่งเพื่อสุขภาพ วันท่ี 22 กันยายน 2562 สถานท่ีภู 

                             ยางเด่ียว 

ท่ีประชุม :   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 -   การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2562 

     เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

ท่ีประชุม :   รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องกระทู้ถาม 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ประธาน  :   ฝ่ายบริหารโดยนายยุทธจักร  นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี 

                        ตำบลร่มเกล้า ยืน่ญัตติให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  สำหรับรายละเอียดมอบหมาย 

                        ให้เลขาฯ อ่านวาระการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 4 

เลขานุการฯ :   อ่านระเบียบวาระท่ี 4 

      4.1 การเปล่ียนแปลงช่ืออาคารศูนย์ไหมวัยอ่อน เป็นอาคารอเนกประสงค์ 

      4.2 ขอเปล่ียนแปลงขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าและงบประมาณตามเทศบัญญัติ 

      4.3 การโอนงบประมาณต้ังเป็นรายการจ่ายใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ  

                              ส่ิงก่อสร้าง   

 

 

/4.3.1 โครงการ... 



   4.3.1 โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ส้ินค้าการเกษตร  

                                       (ตลาดชุมชน) 

   4.3.2 โครงการปรับปรุงลานจอดรถ (หินคลุก) เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

     4.4 การขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ 

     4.5 ขอเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ประธาน  :  ตามท่ีเลขาฯ  ได้แจ้งระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  ให้สภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า  

                        ได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบ สำหรับรายละเอียดของข้อญัตติ ขอเชิญ 

                        ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า เจ้าของญัตติแจ้งต่อท่ีประชุม

               เพื่อจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายยุทธจักร :   โดยหลักการและเหตุผลความจำเป็นเทศบาลตำบลร่มเกล้าได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ ได้  

                        พิจารณาและให้ความเห็นชอบเพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ  

                        ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ประกอบด้วย  ดังนี ้

1) ขอเปล่ียนแปลงช่ืออาคารศูนย์ไหมวัยอ่อนเป็นอาคารอเนกประสงค์  เนื่องจากอาคาร

ดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และช่ืออาคารเป็นช่ือจำเพาะเจาะจง ดังนี้ เพื่อให้การ

ใช้สอยอาคารได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวอาคาร มีความหลากหลายตามใช้สอยพื้นท่ี

ตัวอาคารในปัจจุบัน และไม่มีปัญหาหากต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในโอกาส

ต่อไป จึงขอเปล่ียนแปลงช่ืออาคารดังกล่าว 

2) ขอเปล่ียนแปลงขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า จาก 100 Kva เป็น 160 Kva และขอ

เปล่ียนแปลงงบประมาณ จาก 300,000 บาท เป็น 314,486.91 บาท   โดยโอนลด

งบประมาณจากแผนงานสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จาก

โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ต้ังไว้ 1,000,000 บาท ขอลดจากส่วนนี้

จำนวน 14,486.91 บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 985,513.09 บาท 

3) โอนงบประมาณต้ังเป็นรายการจ่ายใหม่ ดังนี้ 

3.1 โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าการเกษตร (ตลาด 

     ชุมชน) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 460,000  

     บาท 

 

 

/3.2 โครงการ... 



3.2 โครงการปรับปรุงลานจอดรถ (หินคลุก) เทศบาลตำบลร่มเกล้า ขนาดพื้นท่ีไม่น้อย

กว่า 4,400 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท  โดยโอน

ลดงบประมาณจากโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ท่ีมีงบประมาณ

คงเหลือจากการโอนเพิ่มเป็นค่าหม้อแปลง 985,813.09 บาท โอนลดจำนวน 960,000 

บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 25,513.09 บาท 

     4)   การขอโอนเพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 

           4.1 ซื้อป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจ (2 ระบบ) จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 29,000 บาท 

           4.2 ซื้อเล่ือยยนต์ 0.8 แรงม้า บาร์ 11.5 จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 5,600 บาท 

           4.3 ซื้อช้ันเหล็กวางอุปกรณ์ แบบ 4 ช้ัน ขนาดกว้าง 120 ลึก 60 สูง 200 ซ.ม.    

                                   จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 4,200 บาท 

5) ขอเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

แผนงานการศึกษา สำหรับค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร  ตาม

เทศบัญญัติ   

ข้อความเดิม  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาด กxยxส = 60x180x75 ซ.ม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด ก.ย.ส = 30x180x45 

ซ.ม. จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 4,390 บาท... 

ข้อความใหม่  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาด กxยxส = 60x180x50 ซ.ม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด ก.ย.ส = 30x180x30 

ซ.ม. จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 4,390 บาท... 

ประธาน :   ตามท่ีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า แถลงญัตติต่อท่ีประชุม ผม 

                        ขอหารือในท่ีประชุมว่า ท่ีประเห็นควรให้พิจารณาและลงมติเป็นรายข้อ หรือพิจารณรวด 

                        เดียวและลงมติครั้งเดียว 

ท่ีประชุม :  มีมติเห็นชอบให้พิจารณาและลงมติรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

ประธาน :  ก่อนลงมติ ท่ีประชุมท่านใดมีข้อสังเกต หรือข้อสงสัยจะอภิปรายขอเชิญครับ 

นายพินิตพงษ ์ :  ขอถามเรื่องสถานท่ีก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า เห็นด้วยที่จะทำการก่อสร้าง แต่มีปัญหา

ทางเข้ามา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้เทศบาลหางบประมาณซ่อมแซมด้วย  และถนน

ลูกรังท่ีเทศบาลเข้าดำเนินการไปแล้วนั้น ฝนตกถนนเป็นดินโคลน ชาวบ้านสัญจรลำบาก 

ขอให้แก้ไขด้วย 

 

/ปลัดเทศบาล... 



ปลัดเทศบาล :  ถนนทางเข้าสายหลัก ตอนนี้ได้มอบหมายกองช่างออกสำรวจเพื่อซ่อมแซมจุดชำรุด เป็น

หลุมเป็นบ่อ เปน็การบรรเทาไปก่อน ซึ่งตอนนี้ได้ลงพื้นท่ีสำรวจและ และจะสามารถซ่อม

บำรุงได้เร็ว ๆ นี้  บริเวณมอลมหนาวก็จะเริ่มซ่อมแซมได้ภายในเดือนนี้ 

นายจินดา :  ขอทราบค่าใช้จ่ายท่ีขอโอนในครั้งนี้ ถ้าโอนจากค่าจัดซื้อรถฉุกเฉินท่ีต้ังไว้ 1 ล้านบาท เป็น 

     ค่าใช้จ่ายตามท่ีเสนอญัตติ งบประมาณไม่น่าจะเพียงพอ ส่วนท่ีเหลือท่ีเกินมา จะเอา 

     งบประมาณจากส่วนไหน 

นักวิเคราะห์ฯ :  งบประมาณส่วนท่ีเหลือจะโอนจากค่าใช้จ่ายเหลือจ่ายจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

                        ต่าง ๆ ท่ีผ่านมาท่ีทำแล้วมีเงินเหลือจ่ายก็จะโอนจากส่วนนั้นเข้ามาเพิ่มครับ 

นายพินิตพงษ ์ :   ถนนสายหลักของเราน่าจะเอากอไผ่หรือตอไม้ข้าง ๆ ออก ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็ใหค้งไว้ 

นายสนธยา :   ขอให้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมก่อนครับ 

นายพินิตพงษ ์ :   หินคลุกมีเบอร์ไหม 

หน.ฝ่ายการโยธา :   เราใช้ตามกรมทางหลวงชนบทครับ เกล่ียบดอัด ความหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 

ประธาน :   มีเพื่อสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อท่ีประชุม   

ท่ีประชุม :   ในท่ีประชุม มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 11 คน ประธานสงวนสิทธิงดออกเสียง 1    

                         เสียง เหลือสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 10 คน  มติท่ีประชุม เห็นชอบ :  

                         ไม่เห็นชอบ : งดออกเสียง  ด้วยคะแนน 9 : 1 : 0 คะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

 :  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
นายสนธยา :   เรื่องไฟส่องทางหมู่ท่ี 4 ถึงปัจจุบันยังไม่มีการซ่อมแซมแก้ไข 
ปลัดเทศบาล :   ได้แจ้งให้กองช่างดำเนินการอยู่ครับ 
นายวีระศักดิ์ :   ตอนนี้เทศบาลได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้ว แต่ช่างสัปดาห์ท่ีผ่านมามีฝนตก จึงยัง 
                         ดำเนินการซ่อมไม่ได้  จะให้เจ้าหน้าท่ีเข้าซ่อมแซมในอาทิตย์หน้าครับ 
นายวิวัชน์ :   ขอทราบ  1) เรื่องใช้หนี้ 12 ล้าน ท่ีเราใช้ไปแล้วนั้น  ปัจจุบันเทศบาลได้ดำเนินการต้ัง 
                         กรรมการสอบข้อเท็จจริง เรียกคืนค่าเสียหายจากผู้เกี่ยวข้องแล้วหรือยัง  2) เข้าใจเรื่องไฟ 
                         ส่องทางท่ียังไม่ดำเนินการเนื่องจากระยะนี้ฝนตก  3) เรื่องท่อประปาหมู่บ้าน ท่ีนายกฯ  
                         คนก่อนขอยืมจากหมู่บ้าน จะใช้คืนตอนไหน 
ปลัดเทศบาล :   เรื่องใช้หนี้  ขณะนี้เรื่องต่าง ๆ กระบวนการถึง สตง.ปปช. ได้รับทราบแล้ว  ในส่วนท่ีใคร 
                         จะเป็นผู้รับผิดชอบ ต้องรอให้ สตง. หรือ ปปช.แจ้งความเสียหายท่ีแท้จริงให้เทศบาล 
 

/ทราบก่อน... 



                         ทราบก่อนจึงจะดำเนินการตั้งกรรมการสอบได้ 
นายภานุพงศ์ :   เรื่องลานจอดรถ จะทำทางเข้า-ออกตรงไหน 
หน.ฝ่ายการโยธา :   ทำทางเข้า-ออก ด้านหน้า ลักษณะเหมือนทางเข้าปั๊มน้ำมัน  
นายจินดา :   ตอนนี้เกิดปัญหาภัยแล้ง ทางเทศบาลมีทางดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร 
ปลัดเทศบาล :   การช่วยเหลือเกษตรกร ทางอำเภอ เกษตรอำเภอจะเป็นผู้รับผิดชอบครับ  ในส่วนของ  
                        เทศบาลยังไม่มีอำนาจตรงนี้  แต่ก็อาจสนับสนุนเครื่องสูบน้ำได้  แต่ปัจจุบันเทศบาลยังไม่มี 
                        เครื่องสูบน้ำ ก็ต้องร้องขอไปทางอำเภอครับ 
นายวิเชียร :   ขอทราบเรื่องไฟฟ้า เสียอยู่จุดเดิมบ่อย ๆ  
นายพินิจพงษ์ :   เรื่องไฟฟ้าส่องทาง ทำไมเทศบาลไม่ออกดำเนินการก่อน ในเมื่อมีอุปกรณ์แล้ว 
นายภานุพงษ์ :   ขอเสนอให้จัดหาโต๊ะหินอ่อนมาต้ังไว้ด้านหลังอาคารห้องประชุม บริเวณใต้ต้นมะม่วง   
                        เทศบาลมีการประชุมบ่อย ๆ ตอนพักเท่ียง ไม่มีท่ีรองรับ ไม่มีท่ีนั่งรับประทานอาหาร 
นายวิวัชน ์ :   อยากให้ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาบ้านฮ้างด้วย ตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรลำบาก 
ประธาน :   มีเพื่อสมาชิกทานใดจะซักถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา :  11.50 น. 
 

 

 

 

           (ลงช่ือ) บุญชิต  รสจันทร์         ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นายบุญชิต  รสจันทร์) 

                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล

ร่มเกล้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี1/2562  เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562  และขอรับรองว่าถูกต้องตามการ

ประชุมสมัยดังกล่าวทุกประการ 

 

 

(ลงช่ือ)    วีระศักดิ์  กุลบุญมา กรรมการ 

(นายวีระศักดิ์  กุลบุญมา) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 1 

 

 

(ลงช่ือ)   กาญจนา  นักสูน กรรมการ 

(นางสาวกาญจนา  นักสูน) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 2 

 

 

(ลงช่ือ)  สันธยา  สมประสงค์ กรรมการ 

       (นายสนธยา  สมประสงค์) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 1 

         

 
 

รายงานการประชุมนีไ้ด้ผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบฯ แล้ว 

 

 

      (ลงช่ือ) ชำนาญ  เสียงล้ำ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             (นายชำนาญ  เสียงล้ำ)  

                รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

  ประธานสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า    


