
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า สมัยสามัญ 

 สมัยท่ี 2  ประจำปี 2562 เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 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 วิระศักดิ ์  
3 นายธงชัย             ธนพรภูวดล นักวิเคราะห์ฯ ธงชัย  
4 นางสุมาลัย           อาจวิชัย หัวหน้าฝ่ายปกครอง สุมาลัย  
5 นายธวัชชัย รัตไตรยา ผช.จนท.ธุรการ ธวัชชัย  

 

 

(สำเนา) 



เร่ิมประชุมเวลา : 09.00  น. 

:   เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม

ท้ังหมด 11 คน ครบองค์ประชุม ประธานท่ีประชุม (นายชำนาญ เสียงล้ำ) รองประธานสภา

เทศบาลตำบลร่มเกล้าเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  :  ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 -   การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2562 

ท่ีประชุม :   รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องกระทู้ถาม 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 

1) ญัตติพิจารณา การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน

เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  

2) ญัตติเพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่มเกล้า เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ. 2562 

ประธาน  : ตามท่ีฝ่ายบริหารโดยนายยุทธจักร  นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี 

ตำบลร่มเกล้า ได้ยื่นญัตติต่อสภาเพื่อพิจารณา 2 ญัตติ คือ ญัตติพิจารณา การโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่า 

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และญัตติเพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่มเกล้า เรื่อง การ 

จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562   โดยจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติเป็นราย 

ข้อ ตามญัตติท่ีเสนอ 

ท่ีประชุม : รับทราบ 

ประธาน : ญัตติท่ีแรก การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะ 

และชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ในรายละเอียดเชิญฝ่ายบริหารฯ ปลัดเทศบาล

ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นายยุทธจักร : ตามท่ีเทศบาลตำบลร่มเกล้า ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองเม็ก หมูท่ี 1 ขนายผิวจราจรกว้าง 

5 เมตร ยาว 120 เมตร งบประมาณต้ังไว้ 348,000 บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 71  เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ เทศบาลได้

พิจารณาแล้วเห็นว่ามีโครงการอื่นท่ีจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และมีการร้องขอจากประชาชน

ท่ีได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนนชำรุดท่ีต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน  เทศบาลพิจารณาแล้ว

เห็นว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเม็ก หมู่ท่ี 1 โดยสภาพชาวบ้านยังสามารถสัญจร

ไปมาได้  จึงเห็นควรโอนงบประมาณจากส่วนนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน  โดยโอนลดงบประมาณจากโครงการดังกล่าว โดยโอนเพิ่ม(ต้ังเป็นรายการจ่าย

ใหม่) ในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย 

1) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาหินต้ัง-นาเหล่าตาเลย หมูท่ี 7 ผิวจรารกว้าง 3 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร งบประมาณ 250,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี หน้า 126 ลำดับท่ี 

21) และ 2) โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โรงจอดรถ ปริมาณงาน กว้าง 7 

เมตร ยาว 15.20 เมตร งบประมาณ 63,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (เพิ่มเติมฉบับท่ี 

2 พ.ศ. 2561 ลำดับท่ี 2) 

ประธาน : ขอมติท่ีประชุม 

ท่ีประชุม : ในท่ีประชุม มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 11 คน ประธานสงวนสิทธิงดออกเสียง 1 เสียง 

เหลือสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 10 คน  มติท่ีประชุม เห็นชอบ : ไม่เห็นชอบ 

: งดออกเสียง  ด้วยคะแนน 9 : 1 : 0 คะแนน 

ประธาน  : การพิจารณาร่างร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่มเกล้า เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและ     

มูลฝอย พ.ศ. 2562 ให้ปลัดเทศบาลชีแจงต่อท่ีประชุม 

ปลัดเทศบาล : โดยหลักการและเหตุผลการออกเทศบัญญัติหลักการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามความใน 

มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๒  มาตรา ๗   มาตรา  ๒๐  มาตรา   ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา ๕๘  และมาตรา ๖๓ 

  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560     
  ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการ   
  สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕   เทศบาลตำบลร่มเกล้า  โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า   
  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562    
  ต่อสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  และนำเสนอผู้ว่าราชการ 
  จังหวัดมุกดาหารเพื่อเห็นชอบและประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่มเกล้า ต่อไป 

    เหตุผล ตามมาตรา ๕๐, (๓)   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
                       (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  กำหนดให้เทศบาลตำบล มีหน้าท่ี รักษาความสะอาดของถนน 
                       หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  และเพื่อประโยชน์ใน   



                      การกำกับดูแลรักษาความสะอาดท่ีต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ซึ่ง 
                      พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕60  ให้ 
                      กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ  เทศบาลตำบลร่มเกล้าจึงมีความจำเป็นต้องตราเทศ 
                      บัญญัติ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลขึ้นเพื่อบังคับใช้ ต่อไป  รายละเอียดปรากฏ 
                      ตามร่างเทศบัญญัติท่ีทางเจ้าหน้าท่ีได้จัดส่งตามหนังสือเรียกประชุมเพื่อให้ท่านสมาชิกได้ 
                      ศึกษาแล้ว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ฉะนั้น ผมนายยุทธจักร  นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างจึงเสนอขอ
อนุมัติต่อสภา ให้สภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว 

ประธาน : ตามท่ีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า ขอเสนอใหส้ภาพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เป็นสามวาระรวดเดียว  นั้นผมขอมติท่ี
ประชุมว่าจะอนุมัติตามท่ีเสนอหรือไม่ 

ท่ีประชุม :ในท่ีประชุม มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 11 คน ประธานสงวนสิทธิงดออกเสียง 1 เสียง 

เหลือสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 10 คน  มติท่ีประชุม อนุมัติ : ไม่อนุมัติ : งด

ออกเสียง ด้วยคะแนน 10 : 0 : 0 คะแนน 

ประธาน : การพิจารณาวาระแรก ขั้นรับหลักการ ตามท่ีปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า ปฏิบัติหน้าท่ี

นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า  ได้แจ้งหลักการและเหตุผลของการเสนอร่างเทศบัญญัติเรื่อง

การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลนั้น  ผมจะขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบด้วยกับหลักการและ

เหตุผลของร่างหรือไม่  เพื่อจะได้ผ่านสู่วาระท่ีสองต่อไป 

ท่ีประชุม : ในท่ีประชุม มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 11 คน ประธานสงวนสิทธิงดออกเสียง 1 เสียง 

เหลือสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 10 คน  มติท่ีประชุม เห็นชอบ : ไม่เห็นชอบ 

: งดออกเสียง ด้วยคะแนน 10 : 0 : 0 คะแนน 

ประธาน : การพิจารณาวาระท่ีสอง ขั้นการแปรญัตติ ตามระเบียบฯ ข้อ 45 วรรคสอง ท่ีประชุมสภา

เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  ฉะนั้น เพื่อนสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติร่างฉบับนี้ ขอเชิญ

ครับ 



ท่ีประชุม : ไม่มีสมาชิกขอแปรญัตติ 

ประธาน : เมื่อท่ีประชุมไม่มีเพื่อนสมาชิกประสงค์ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ผมขอสู่วาระท่ีสาม ขั้น

ลงมติ  ผมขอมติสภาเทศบาลตำบลร่มเกล่า ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกับร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลตำบลร่มเกล้า เรื่อง การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล โดยการยกมือพ้นศีรษะ 

ท่ีประชุม : ในท่ีประชุม มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 11 คน ประธานสงวนสิทธิงดออกเสียง 1 เสียง 

เหลือสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 10 คน  มติท่ีประชุม เห็นชอบ : ไม่เห็นชอบ 

: งดออกเสียง ด้วยคะแนน 10 : 0 : 0 คะแนน 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
นายวิเชียร : ขอให้เทศบาลดำเนินโครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุม 
นายจินดา : ตามนโยบายนายกเทศมตรีเดิม มีนโยบาย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ปัจจุบัน น้ำไม่ค่อย

ไหล ไฟไม่ค่อยสว่าง ขอให้เทศบาลดำเนินการด้วย 
นายวีระศักดิ์ : ติดตามการติดต้ังเครื่องกรองน้ำประปา และท่อประปา หมูท่ี 2 เทศบาลยังไม่ดำเนินการ 
นายสนธยา : ขอให้เทศบาลออกซ่อมไฟส่องทางหมู่ท่ี 4 
นายจินดา : แจ้งโครงการฝายน้ำล้นงบประมาณของอำเภอนิคมคำสร้อย ผู้รับเหมาขุดร่องน้ำแล้วไม่

ดำเนินการต่อ ขอให้เทศบาลประสานหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ เพราะชาวบ้าน
เดือดร้อนสัญจรลำบาก 

เลิกประชุมเวลา :  12.00 น. 
 

 

 

 

           (ลงช่ือ) บุญชิต  รสจันทร์         ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นายบุญชิต  รสจันทร์) 

                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

        

       



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล

ร่มเกล้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2562  เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562  และขอรับรองว่าถูกต้องตามการประชุม

สมัยดังกล่าวทุกประการ 

 

 

(ลงช่ือ)     วีระศักดิ์  กุลบุญมา กรรมการ 

(นายวีระศักดิ์  กุลบุญมา) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 1 

 

 

(ลงช่ือ)     กาญจนา  นักสูน กรรมการ 

(นางสาวกาญจนา  นักสูน) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 2 

 

 

(ลงช่ือ)     สนธยา  สมประสงค์ กรรมการ 

       (นายสนธยา  สมประสงค์) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 1 

         

 

รายงานการประชุมนีไ้ด้ผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบฯ แล้ว 
 

 

       (ลงช่ือ) ชำนาญ  เสียงล้ำ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             (นายชำนาญ  เสียงล้ำ)  

                รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

  ประธานสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า      

 

 


