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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล   

สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2564 
     วันจันทร์ที่  5  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น. 

    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
       ----------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. นายส าราญ จันทวงค ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 2. นายสมพร หลิมบุญงาม รองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 3. นายสุรินทร์ จันทวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 4. นายวรพงศ์ แจ้งขัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 5. นายธงชัย วงค์สรประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 6. นายภุชงค์ ไทรเล็กทิม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 7. นายวัชระ พวงสุมาลี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 8. นางสาววิภาดา บัวบุญเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 9. นายสมประสงค์ จันทร์จรูญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล   
 10. นายสายชล ปิ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 11. นางสาวภาณี ฟักเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 12. นางสาวกรรณิการ์ ฉิมมะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 13. นางกนกวรรณ บุญเชิด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 14. นางสาวสมจิตร์ จันทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 15. นายบุญมาก ทองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 16. นายพยุง ประจวบวัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายชูศักดิ์ ตีกะพ้ี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 2. นางสุนทรี จันทนะโสตถิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
ผู้เข้าเข้าร่วมประชุม 
 1. นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 2. นางมุ้ย เทียมผูก รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 3. นายอภิชิต ศรัทธาผล รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 4. นายพล จันทรชิต รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 5. นายวิรัตน์ พ่ึงโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 6. จ่าเอกสมชาย เพ่งสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 7. นางอุบล ค าภูแสน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 8. นายปัศจิกรณ์ นวนนาง ผู้อ านวยการกองช่าง 
      9. นางสาวจุฑารัตน์ ใจแสง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
  10. นางสาวรติกร ศรัทธาผล นักวิชาการศึกษา  
  11. นางสาวนรัชย์ธรณ์ สุวรรณภารต นักวิชาการสาธารณสุข 
  12. นางกิ่งกนก        ปุญญมาโนชญ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  13. สิบเอกศักดิ์        จันทนา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  14. นางสาวมัณฑนา        แย้มพยัคฆ์ พนักงานจ้างกองช่าง 
  15. นายสมพร        อินทร์สาลี พนักงานจ้างส านักปลัดเทศบาล 
       ………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.  2564 

วันจันทร์ที ่ 5  เดือน  กรกฎาคม  2564  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

------------------------ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี-  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
  -รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี         
                              พ.ศ.2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ.2564        

  -มติที่ประชุม...................................... .. 
  5.2  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์

หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564       

  -มติที่ประชุม...................................... .. 
  5.3  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการ   ที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564         

  -มติที่ประชุม...................................... .. 
  5.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องก าหนดอัตรา      ค่า

จ าหน่ายน้ าประปาและอัตราค่าบริการทั่วไป พ.ศ.2564          
  -มติที่ประชุม........................................ 
  5.5  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องค่าบริการการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองจอมพล พ.ศ.2564    
  -มติที่ประชุม...................................... .. 
  5.6  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอเสนอการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ป่าช้าชุก

สังข์สาธารณประโยชน์              
  -มติที่ประชุม...................................... .. 
  5.7  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอเสนอการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน

สาธารณประโยชน์ หมู่ 12 บ้านดงไผ่ จ านวน  3  แปลง               
  -มติที่ประชุม...................................... .. 
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  5.8  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุญาตให้การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  และขอ
ใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13/3  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมือง
จอมพล   (กองช่าง)  

  -มติที่ประชุม...................................... .. 
  5.9  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบในการอนุญาต ใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนสายโอนภารกิจที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1-0011  
บ้านหนองปรือ - บ้านหนองนางแพรว ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง    ต าบลน้ าพุ อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี   (กองช่าง)                 

  -มติที่ประชุม...................................... .. 
  5.10  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล ทั้งหมดจ านวน 192 โครงการ ขออนุญาตและเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  และป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (กองช่าง)  

  -มติที่ประชุม...................................... .. 
  5.11  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (ขอ
ผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ทั้งหมดจ านวน 302  โครงการ  โดย
ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  และ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    (กองช่าง)    

  -มติที่ประชุม...................................... .. 
ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)    

------------------------ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน   ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ครบองค์ประชุมแล้ว 
ปลัดเทศบาล ในล าดับต่อไป  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ 
เลขานุการสภาฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 (ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  เชิญทุกท่านนั่งครับ เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2564   ณ   บัดนี้ครับ  

มาเข้าระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายส าราญ  จันทวงค์  การประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2564  
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดหนังสือจังหวัด   

   ที่ รบ 0023.4/15173  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564  เรื่อง อนุญาตให้เปิดประชุมสภา
เทศบาลเมืองจอมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564   ครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง หนังสือจังหวัดที่ รบ 0023.4/15173  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 
เลขานุการสภาเทศบาล 2564  เรื่อง อนุญาตให้เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจ าปี 2564    
   เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
   อ้างถึง   หนังสือเทศบาลเมืองจอมพล  ที่ สภาฯ 14/2564  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564   
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จ านวน 1 ฉบับ 
    ตามหนังสือที่อ้างถึงสภาเทศบาลเมืองจอมพล ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564  
เพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองจอมพลพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ความละเอียด
ทราบแล้ว นั้น  

    ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้ว เพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาลเมืองจอมพล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  อนุญาตให้สภาเทศบาลเมืองจอมพลเปิดประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  มีก าหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 
มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป   

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
         ขอแสดงความนับถือ 
    (นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์) 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ   เรื่องที่สองในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  2 ท่าน   ได ้
ประธานสภาเทศบาล ลาการประชุม ท่านสท.ชูศักดิ์  ตีกะพ้ี กับสท.สุนทรี   จันทนะโสตถิ์   เรื่องท่ีสามขอแจ้ง     

มีข้าราชการได้โอนย้ายมารับราชการที่เทศบาลเมืองจอมพล  ขอเรียนเชิญข้าราชการที่
โอนย้ายมาแนะน าตัวต่อที่ประชุมสภาฯด้วยครับ 
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สิบเอกศักดิ์   จันทนา   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่าน 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  กระผมสิบเอกศักดิ์  จันทนา  

ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  ก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกท่านครับ ขอบคุณครับ  
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
   -รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี         
                               พ.ศ.2564  เม่ือวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 
นายส าราญ  จันทวงค์     ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุมได้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ หากไม่มีโปรดยกมือรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ        
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือรับรอง   16   เสียง  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ขอบคุณครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านประธานสภาฯครับ   
นายส าราญ  จันทวงค์      ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาเทศบาล            ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564  ต่อไปเป็นระเบียบ

วาระท่ี 3  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติการจัดการมูล

ฝอยท่ัวไป พ.ศ.2564  
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม  ได้ก าหนดให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจ จัดการดูแล ในเขตพ้ืนที่การปกครองของตนเองในการดูแลจัดการในด้านขยะมูลฝอย      เพ่ือ
เป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และระงับไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

เหตุผล 
 โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การ
จัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิด
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เหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการ
ด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและ
อัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการ มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯแล้ว มีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564   
โปรดยกมือขึ้น ครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ  งดออกเสียงไม่มี   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
นายส าราญ  จันทวงค์  สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล นะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.2   
   
  5.2  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการ

เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอ านาจ จัดการดูแล เขตพ้ืนที่การปกครองของตนเองในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบาง
ประเภทเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และการป้องกันอันตราย
จากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์  

เหตุผล 
 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของ
พ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์เพ่ือประโยชน์ ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจาก เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควร ก าหนด
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
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นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯแล้ว มีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2564    โปรดยกมือขึ้น ครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ  งดออกเสียงไม่มี   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
นายส าราญ  จันทวงค์  สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล นะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.3 
 
  5.3  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการ    

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564  
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอ านาจ ในเขตพ้ืนที่การปกครองของตนเองในการดูแล จัดการ ควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพ่ือมิให้
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย ความเดือดร้อนที่จะเกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับประชาชน  

เหตุผล 
 โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้
เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ด าเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯแล้ว มีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2564   โปรดยกมือขึ้น ครับ  
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นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ  งดออกเสียงไม่มี   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครบั เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
นายส าราญ  จันทวงค์  สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล นะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.4   

  5.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องก าหนดอัตรา      
ค่าจ าหน่ายน้ าประปาและอัตราค่าบริการทั่วไป พ.ศ.2564   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ าหน่าย
น้ าประปาและอัตราค่าบริการทั่วไป พ.ศ. 2564   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบพระราชบัญญัติก าหนด   แผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มอบอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดูแลจัดการในเขตท้องถิ่นของตน พัฒนาความเป็นอยู่ โดยค านึงถึงประชาชนเป็นส าคัญ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือเป็นก าลังส าคัญของประเทศต่อไป 

เหตุผล 
 โดยที่การด าเนินการเกี่ยวกับกิจการประปา ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชน   จึงต้องมี
การดูแลควบคุมและบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย หากไม่มีการควบคุม ดูแล และบริหารจัดการที่ถูกต้อง อาจส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน จึงสมควรก าหนด อัตราค่าจ าหน่ายน้ าประปา และอัตราค่าบริหารทั่วไป ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับผู้ใช้น้ าประปา 
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯแล้ว มีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติก าหนดอัตราค่าจ าหน่ายน้ าประปาและ
อัตราค่าบริการทั่วไป พ.ศ. 2564   โปรดยกมือขึ้น ครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ  งดออกเสียงไม่มี   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
นายส าราญ  จันทวงค์  สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล นะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.5 
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  5.5  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องค่าบริการการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองจอมพล พ.ศ.2564   
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 

 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ค่าบริการการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองจอมพล พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจหน้าที่ ดูแลจัดการในเขตท้องถิ่นของตน ซึ่งรวมไปถึงการด าเนินการเทศพาณิชย์ของเทศบาล ถือเป็นรายได้อย่าง
หนึ่งที่เทศบาลสามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาเขตการปกครองได้ 

เหตุผล 
 โดยที่เทศบาลเมืองจอมพล มีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จ านวนหลายแห่งไว้ใช้งานของทางราชการ
ตามอ านาจหน้าที่และบริการประชาชน ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนมาขอยืมใช้โดยให้ค่าบริการด้วย จึง
สมควรจัดให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือเป็น
การควบคุมดูแลและเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายจากการใช้บริการ 
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯแล้ว มีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติค่าบริการการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
เทศบาลเมืองจอมพล พ.ศ. 2564   โปรดยกมือขึ้น ครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  15  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ  งดออกเสียง 1 เสียง   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์ สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  15  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง   
ประธานสภาเทศบาล นะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.6 

  5.6 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอเสนอการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ป่าช้าชุกสังข์สาธารณประโยชน์ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  ป่าช้า 
ชุกสังข์สาธารณประโยชน์  ตาม นสล.เลขที่  48638  เนื้อที ่7 ไร่  3  งาน  960  ตารางวา  โดยการขอใช้จ านวน 
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เต็มพ้ืนที่  เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ และก่อสร้างศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล   โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 “ที่ดินสาธารณประโยชน์” หมายถึง ที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นั้น หรือท่ีดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่า
ปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง  ทางหลวง 
ทะเลสาบ เป็นต้น ตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะ เข้ายึดถือ
ครอบครองเพ่ือประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมาย
ก าหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ ซ่ึงกรณี
ส่วนราชการได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแล้ว หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ในราชการ ก่อนการด าเนินการถอนสภาพหรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดินจะแล้วเสร็จซึ่งเป็นการ  ขอใช้ชั่วคราว 
 

เหตุผล 
 โดยที่เทศบาลเมืองจอมพล (องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึงในขณะนั้น) ได้ด าเนินการขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ป่าช้าชุกสังข์สาธารณประโยชน์ (ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารส านักงานเทศบาลเมือง  จอมพลในปัจจุบัน)   

เพ่ือเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และให้บริการแก่ประชาชน ในพ.ศ. 2549 แต่ปัจจุบัน     เรื่อง การขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์มิได้มีผลความคืบหน้าการด าเนินการจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน   พ.ศ. 
2541 สมควรให้มีการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ป่าช้าชุกสังข์สาธารณประโยชน์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ถูกต้องครบถ้วน อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในราชการและการบริการประชาชนต่อไป 
 
 
นายวิรัตน ์ พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯแล้ว มีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ป่าช้าชุกสังข์
สาธารณประโยชน์  โปรดยกมือขึ้นครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มีครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
นายส าราญ  จันทวงค์  สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล นะครับ ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.7   

  5.7  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอเสนอการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ หมู่ 12 บ้านดงไผ่ จ านวน  3  แปลง 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ หมู่ 12 บ้านดงไผ่ จ านวน 3 แปลง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 

 ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินขอบงรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 “ที่ดินสาธารณประโยชน์” 
หมายถึง ที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพ้ืนที่นั้น หรือที่ดินที่
ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้า
ฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง      ทางหลวง ทะเลสาบ เป็นต้น ตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะ    เข้ายึดถือครอบครองเพ่ือประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งกรณีส่วนราชการได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแล้ว หรือมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการ ก่อนการด าเนินการถอนสภาพหรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดินจะ
แล้วเสร็จซึ่งเป็นการ  ขอใช้ชั่วคราว    
 “การถอนสภาพ”หมายความว่า การด าเนินการตามบทบัญญัติ ในมาตรา 8 วรรคสอง (1) 
หรือ (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลท าให้ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่ดินที่ได้มีการหวงห้าม 
 
หรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองซึ่งมิได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ    เปลี่ยนสถานะหรือพ้นสภาพจากการเป็นที่ดิน
นั้น ๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

เหตุผล 
 ตามทีเ่ทศบาลเมืองจอมพล   (องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึงในขณะนั้น)     ได้ด าเนินการขอใช้และขอ
ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์  จ านวน 3 แปลง (ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ 12 บ้านดงไผ่)   เพ่ือพัฒนาพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน และน าสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.ที่ดินสาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ 5034   ที่ดินเลขท่ี 80   
   จ านวนที่ดิน  26  ไร่  3 งาน  20 ตารางวา   - แปลงทีด่ินติดกับขนส่งจอมบึง ปัจจุบันเป็นสนามกีฬา 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการสร้างศูนย์ราชการและศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองจอมพล 
 2.ที่ดินสาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ 0267   ที่ดินเลขท่ี 261  
   จ านวนที่ดิน  33  ไร่  2 งาน  23 ตารางวา   - แปลงทีด่ินตรงบริเวณสระน้ าข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ 12 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการสร้างศูนย์ราชการและสวนสาธารณะ  
3.ที่ดินสาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ 48531 ที่ดินเลขที่ 262  
   จ านวนที่ดิน  2  ไร่  2 งาน  86.3 ตารางวา  - แปลงที่ดินปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ของ
เทศบาลเมืองจอมพล 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการสร้างศูนย์ราชการ 
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  เนื่องจาก ณ ขณะนั้นได้ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง และน าส่งเรื่องไป
ด าเนินการต่อ  แต่  ณ ปัจจุบันนี้ เป็นสภาเทศบาลเมืองจอมพล  ดังนั้นเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลได้รับทราบ    
และได้มีส่วนร่วมตามอ านาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว    อีกทั้งให้เป็นความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองจอมพลซึ่งเป็น
ปัจจุบัน   จึงสมควรให้มีการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ทั้ง  3 แปลงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในราชการและการบริการประชาชนต่อไป 
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯแล้ว มีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรี เมืองจอมพล  เรื่อง ขอเสนอการขอใช้ และขอถอนสภาพที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ หมู่ 12 บ้านดงไผ่ จ านวน 3 แปลง   โปรดยกมือขึ้น ครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 16  เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
นายส าราญ  จันทวงค์  สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล นะครับ ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.8    

  5.8  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุญาตให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ.2484  และขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติตามมาตรา 13/3  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล   (กองช่าง)  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา กระผมขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้อ่านญัตติ 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ในส่วนของกองช่างครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  อนุญาต ครับ  เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัศจิกรณ์  นวนนาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปัศจิกรณ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง นวนนาง  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  
 
 
 ด้ วยน ายก เท ศม น ตรี เมื อ งจอมพ ล  ขอ เสนอญั ตติ เรื่ อ งขอความ เห็ น ชอบ และอนุ ญ าต ให้  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484 และ  
ข อ ใช้ พ้ื น ที่ ข อ งส่ ว น ร าช ก ารห รื อ ห น่ ว ย งาน ข อ งรั ฐ ภ าย ใน เข ต ป่ า ส งวน แ ห่ งช าติ ต าม ม าต ร า  1 3 /3   
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 

หลักการ 
 

อ้างถึงระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานในเขตป่าสงวน
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แห่งชาติ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 และการไฟฟ้าต้องยื่นค าขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
มาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม นั้น 

 

เหตุผล 
 

ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง ที่ มท 5311.4/จบง.42712/2564   ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง แจ้งขอเพ่ิมวาระการประชุมการขออนุญาต ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
เทศบาลเมืองจอมพล ขอความเห็นชอบและอนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
มาตรา 13/3 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอม
พล ทั้งนี้  รายละเอียดแผนผังระบบไฟฟ้าที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (เขาบิน, ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี) ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย 

ตามหลักการและเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมือง
จอมพล พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลญัตติของท่านนายกฯ ซึ่งได้แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯแล้ว มี 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  และขอ
ใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13/3  
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองจอมพล  โปรดยกมือขึ้น ครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  15  เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มีครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
นายส าราญ  จันทวงค์ สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  15  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี
ประธานสภาเทศบาล   นะครับ ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.9 

  5.9  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบในการอนุญาต ใช้พื้นที่
ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทาง
ถนนสายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนน
ทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1-0011  บ้านหนองปรือ - บ้านหนองนางแพรว ต าบลจอมบึง 
อ าเภอจอมบึง    ต าบลน้ าพุ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   (กองช่าง) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา กระผมขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้อ่านญัตติ 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ในส่วนของกองช่างครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  อนุญาต ครับ  เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายปัศจิกรณ์  นวนนาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปัศจิกรณ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง นวนนาง  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
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 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติเรื่องขอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความ
เห็นชอบในการอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้า  ส่องสว่างในสายทางถนน
สายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนน    ทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1 -0011     
บ้านหนองปรือ – บ้านหนองนางแพรว ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง ต าบลน้ าพุ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 

หลักการ 
 

ในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมป่า
ไม้ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ แบบใบอนุญาต และแบบอ่ืนๆ ตามกฎกระทรวงและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า         
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ซึ่งก าหนดให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ นั้น 

 

เหตุผล 
 

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ที่  รบ 51001/2302 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
องค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดราชบุ รี  ขอให้ สภาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมี ความเห็ นชอบในการอนุญ าต  
ใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484    เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนสายโอนภารกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เทศบาลเมืองจอมพล  ขอความเห็นชอบในการอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484    เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนสายโอนภารกิจฯ ตามโครงการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย รบ.ถ. 1 – 0011 บ้านหนองปรือ – บ้านหนองนางแพรว  ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง ,    
ต าบลน้ าพุ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   จุดพิกัดเริ่มต้นโครงการ N 13.584625 E 99.59888333   จุดพิกัด
สิ้นสุดโครงการ N 13.58434167 E 99.63323333  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 

ตามหลักการและเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
เมืองจอมพล พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลญัตติของท่านนายกฯ ซึ่งได้แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯแล้ว มี 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบในการอนุญาต ใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนสายโอน
ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รบ.ถ 1-0011  บ้านหนองปรือ - บ้านหนองนางแพรว ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง    
ต าบลน้ าพุ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    โปรดยกมือขึ้น ครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  15  เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มีครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
นายส าราญ  จันทวงค์  สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  15  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   นะครับ ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.10 
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  5.10  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้าง

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล ทั้งหมดจ านวน 192 โครงการ ขอ
อนุญาตและเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  และป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (กองช่าง)  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา กระผมขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้อ่านญัตติ 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ในส่วนของกองช่างครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  อนุญาต ครับ  เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายปัศจิกรณ์  นวนนาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปัศจิกรณ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง นวนนาง  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
 ด้ วยนายกเทศมนตรี เมื องจอมพล ขอเสนอญั ตติ เรื่ องขอความเห็ นชอบ โครงการก่ อสร้ างที่  
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล ทั้งหมดจ านวน 192 โครงการ ขออนุญาตและเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตาม
พ ระราช บั ญ ญั ติ ป่ า ไม้  พ .ศ . 2 4 8 4  แ ล ะป่ าส งวน แ ห่ งช าติ  พ .ศ . 2 5 0 7  แล ะที่ แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  แล ะ  
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 

หลักการ 
 

จังหวัดราชบุรีแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินโครงการในพ้ืนที่ป่า
ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ ป่าไม้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน 

 

เหตุผล 
 

  เนื่องจากตามแบบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ได้ก าหนดให้มีเอกสารหลักฐานขอความ
เห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ดังนั้น เพ่ือให้การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าเป็นไป 
 
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก าหนด เทศบาลเมืองจอมพลจึงขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล ทั้งหมดจ านวน 192 โครงการ      ขออนุญาตและเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  หมู่ที่ 4 ต าบลจอมบึง  
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวขาว 4  
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าติ๊ก  
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางโสม – เขาบาง  
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคันคลอง  
  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองเอีย 2  
  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวหลวง  
  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตัน  
  8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ ารุงราษฎร์  
  9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญอารมณ์  
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  10. โครงการการก่อสร้างคลองคอนกรีตพร้อมประตูระบายน้ า  
  11. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน  
  12. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน  
  13. โครงการถมดินบริเวณศาลาเอนกประสงค์  
  14. โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน  
  15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลายทุ่ง  
  16. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูปิด – เปิด บริเวณศาลาเอนกประสงค์  
  17. โครงการซ่อมสร้างถนนสายโรงเรียนวันครู – หนองศาลเจ้า  
  18. โครงการซ่อมสร้างถนนสายหนองบัว – หนองจักจั่น  
  19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองบัว – หนองจักจั่น  
  20. โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน  
  21. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าสาธารณะประโยชน์  
  22. โครงการขุดสระน้ าในที่สาธารณะประโยชน์  
 

  หมู่ที่ 5 ต าบลจอมบึง 
  23. โครงการติดตั้งถังประปาทรงแชมเปญพร้อมขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน  
  24. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายหบังบ้านป้าปลิว ลุงเวา  
  25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าตลาดควาย – แสนกะบะ  
 

  หมู่ที่ 6 ต าบลจอมบึง 
26. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้านนายจันทร์ (ช่วงที่ 2)  
27. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้านนายจุ่น (ช่วงที่ 2)  
28. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้านนางทองสุข (ช่วงที่ 2)  
29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าจรูญ  
30. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยนายวินัย (กลางทุ่ง)  
31. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้านยายเกลียว  
32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงทอด  
33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสถานีวิทยุ (ช่วงที่ 3)  
34. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักบ้านชุกหว้า  
 

หมู่ที่ 7 ต าบลจอมบึง 
  35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสงหลุมเชื่อมหนองกก  
  36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศูนย์เกิดใหม่เชื่อมถนนบายพาส  
  37. โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านอกหนองพงษ์  
  38. โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านนอกหนองกระทุ่ม  
  39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะกอก – โป่งค้อม  
  40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโป่งยอ – หนองแก     
  41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเกาะ  
  42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าจอน  
  43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ.ส.ต่าย  
  44. โครงการก่อสร้างถนนแยกวงเวียนไก่คู่ (ทางหลวง) 
  45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวทุ่งซอยลุงเจียก  
  46.  โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยนางสาวบุญศรี  ทองอ่อน  
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  47. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยลุงพนม  ประกอบการ  
  48. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูสะอาด  
  49. โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านหนองกระทุ่ม บ้านลุงแกะ เขียวหวาน  
  50. โครงการวางท่อน้ าทิ้งพร้อมบ่อพักบริเวณบ้านนางมะลิ ภู่ระหงษ์  
  51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงแอ๊ด  หนองพงษ์พล  
  52. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิส) บริเวณหน้าศาลาประชาคม  
  53. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้านตาโต๊ะ  
  54. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาบน  
  55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอู่ช่างโหน่ง  
  56. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายหนองแกทุ่งน้อย  
  57. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับซอยบ้านป้ารวม  
  58. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยบ้านเป้  
  59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าฮวย  
  60. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าใบ  
  61. โครงการซ่อมสร้างถนน ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่แขก  
  62. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังขนส่ง 1  
  63. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังขนส่ง 2  
  64. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังขนส่ง 3  
  65. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังขนส่ง 4  
  66. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังขนส่ง 5  
  67. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังขนส่ง 6  
 

  หมู่ที่ 8 ต าบลจอมบึง 
  68. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยร้านลุงเล็ก บ้านป้าแมว ชนโครงการทหาร  
  69. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยบ้านพี่หนิง ไร่ดวงจันทร์ (หลังโรงพยาบาล)  
  70. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายลบ้านนายสมควร (เหน่ง) กองสู  
  71. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายข้างโรงเรียนบ้านรางม่วง  
  72. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยพี่สายัณห์ถึงซอยหมู่ที่ 6  
  73. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยบ้านลุงศักดิ์ บ้านคุณจินตนา  ทรัพย์เขิน   

74. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยบ้านพี่น้อยรวมหลังโรงพยาบาล  
  75. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยบ้านนายสมชาย สวัสดี  
  76. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยบ้านนายมนัส  สามตรีเผือก  
  77. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยบ้านนายมานะ  จิตงามข า  
  78. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 6  
  79. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้านนายแก้ว  
  80. โครงการขยายผิวจราจรถนนยกระดับ สายปุตายน  
  81. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อซอยบ้านนายสมพงษ์  ปลื้มจิตต์  
  82. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อบนเนินบ้านคุณสมหวัง  
  83. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอู่ช่างต้อม  
  84. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพี่สม  ครือเครือ  
  85. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายช้าง  ร่มโพธิ์  
  86. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านชิตพงษ์ พร้อมขยายท่อระบายน้ าเสียทุกซอย  
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  87. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เกรียงไกร  
  88. โครงการลอกฝายน้ าบ้านรางม่วง  
  89. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน  
  90. โครงการก่อสร้างการ์ดเลนซอยโรงพยาบาลบริเวณบ้านหมวดเทพ  โพธารส (ตรงโค้ง) 

  หมู่ที่ 9 ต าบลจอมบึง 
  91. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเขาชุมดง – เขาทะลุ (โรงโม่)  
  92. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชุมดง – เขาล้าน  
  93. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้านนายเสริม สุขใสดี  
  94. โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเสริม สุขใสดี  
  95. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายข้างฟาร์มศุภฤกษ์ หุบลึก  
  96. โครงการเปลี่ยนหอถังประปาเป็นถังแชมเปญบ้านนายเล็ก  บุญช่วย  
  97. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายบ้านเจริญ  จินดาแดง  
  98. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายข้างฟาร์มวิเชียร  
  99. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายห้าฟาร์มศุภฤกษ์  
  100. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชุมดง – น้ าพุ  
  101. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขนุนทอง ซอย 4 

  หมู่ที่ 10 ต าบลจอมบึง   
102. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน  จินดาโชติ  
103. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโสน  
104. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพรวน  
105. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหม  
106. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นนาสองอัน (ช่วงที่ 2)  
107. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนกะบะ – ตลาดควาย  
108. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโสน ช่วงที่ 2 จากเทศบาลเมืองจอมพล – 
เทศบาลต าบลจอมบึง  
109. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายไร่นายจ าลอง – ฟาร์มสมสินธุ์  
110. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายดงตาล – บ้านหนองบัว      
111. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายเทพสวัสดิ์  
112. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน  
113. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายหนองปรือ – เขาแก้ว  
114. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  
115. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมาน  จินดาโชติ  

หมู่ที่ 11 ต าบลจอมบึง 
116. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม – หัวทะเล  
117. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน สายหน้าวัด – บ้านนาย

วรรณ  เขียวหวาน  
118. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 12 ต าบลจอมบึง 
119. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าต่อม  
120. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ สายท้ายไร่ลุงแดง  
121. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าวาน – นางเล็ก  
122. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยบ้านนายรุ่ง  
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123. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอย สปก.บ้านน้ายุ่ง – อ๊อด  
124. โรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเรียง  
125. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงเจิม – จัดสรร  
126. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร  
127. โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 13 ต าบลจอมบึง 
128. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอย 11/1  
129. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอย 11/2  
130. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยไร่นายจ าเนียร คานภู่  
131. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยปากบึง 7  
132. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ซอยปากบึง 1  
133. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอยข้างบ้านทรายรีสอร์ท  
134. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  
135. โครงการขุดลอกห้วยตาปิ่นพร้อมดาดคอนกรีต  
136. โครงการลอกฝายชะลอน้ า 3 จุด  
137. โครงการขุดลอกห้วยลานมันโชควิเชียร  
138. โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนายกีถึงห้วยสาธารณะ (ห้วยตาปิ่น)  
139. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอย 8 
140. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอย 9 
141. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอย 14 
142. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ซอย 10 บ้านอาจารย์ทองใบ 
143. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบึง 8 
144. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบึง 12 
145. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
146. โครงการก่อสร้างลูกระนาดในซอยภายในหมู่บ้าน 
147. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 
148. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านทรายรีสอร์ท 
149. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 ตรงข้ามบ้านผู้ช่วยวินัย ทรัพย์ขี้เหล็ก 
150. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน 
151. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน 2 จุด 
152. โครงการวางท่อระบายน้ าซอยศาลเจ้าปากบึง 
153. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ 
154. โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ า 
155. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 

หมู่ที่ 2 – 13 ต าบลจอมบึง 
156. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
157. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล/เป่าล้างท่อบ่อบาดาล  
 

ขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
158. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านดงไผ่ หมู่ที่ 12 
159. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล หมู่ที่ 12 
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160. โครงการก่อสร้างทางเท้าและรางระบายน้ าสายหนองมะค่า หมู่ที่ 7 เชื่อต่อหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้าน

กลางหลังเขา 
161. โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลเมืองจอมพล หมู่ที่ 12 
162. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองกก หมู่ที่ 11 ต าบลจอมบึง เชื่อมกับ

บ้านพุแค หมู่ที่ 14 ต าบลปากช่อง 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล (ศูนย์ราชการเทศบาลเมืองจอมพล) 
163. โครงการวางท่อระบายน้ าฝั่งเทศบาลเมืองจอมพล  
164. โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล  
165. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจอมพล  
166. โครงการก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลเมืองจอมพล  
167. โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลเมืองจอมพล  
168. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล  
169. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองจอมพล  
170. โครงการก่อสร้างทางเท้าส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล  
171. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล  
172. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองจอมพล 
173. โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองจอมพล 
174. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เทศบาลเมืองจอมพล 
175. โครงการก่อสร้างระบบประปาเทศบาลเมืองจอมพล 
176. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบึงจอมบึง หมู่ที่ 5 
177. โครงการจัดสวนสาธารณะหน้าส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล 
178. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานหลังเก่า 
179. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยพนักงานเทศบาล 
180. โครงการปรับปรุงอาคารบึงจอมบึง หมู่ที่ 5 
181. โครงการก่อสร้างรั้วสวนสาธารณะบึงจอมบึง หมู่ที่ 5 
182. โครงการปรับพ้ืนที่สวนสาธารณะบึงจอมบึง หมู่ที่ 5 
183. โครงการวางท่อระบายน้ าสวนสาธารณะบึงจอมบึง หมู่ที่ 5 
184. โครงการก่อสร้างลู่วิ่งออกก าลังกายสวนสาธารณะบึงจอมบึง หมู่ที่ 5 
186. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์เทศบาลเมืองจอมพล 
187. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ในเขตเทศบาลเมืองจอมพล 
188. โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองจอมพล 
189. โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านนางงามตา  สุขโรจนวงศา หมู่ที่ 11 
190. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโป่งค้อม–นายเช้า ลายคล้ายดอก 
        หมู่ที่ 11 
191. โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านนายวันชัย  สร้อยทอง หมู่ที่ 11 
192. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
        หมู่ที่ 11  

 

ตามหลักการและเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมือง
จอมพล พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลญัตติของท่านนายกฯ ซึ่งได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯแล้ว 

มี 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล ทั้งหมดจ านวน 192 โครงการ ขออนุญาตและเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  และป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   โปรดยกมือขึ้น ครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  15  เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มีครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
นายส าราญ  จันทวงค์  สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  15  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   นะครับ ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.11 

  5.11  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้าง
พื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาต (ขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) 
ทั้งหมดจ านวน 302  โครงการ  โดยยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  และป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม    (กองช่าง)   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา กระผมขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้อ่านญัตติ 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ในส่วนของกองช่างครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  อนุญาต ครับ  เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายปัศจิกรณ์  นวนนาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปัศจิกรณ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง นวนนาง  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล   
 
 
 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล  เข้าท า  ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (ขอผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ทั้งหมดจ านวน 302 โครงการ โดยยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าไม้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
 
 

หลักการ 
 

ตามหนังสือจังหวัดราชบุรี  ที่  รบ 0023.3/ว 15024 จังหวัดราชบุรีแจ้งเรื่องการขยายเวลา  
ในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่ าไม้  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  23 มิถุนายน 2563    
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถขอผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ให้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน 120 วัน นับจากวันที่
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คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ไม้ ตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (สิ้นสุดการยื่นค าขอวันที่ 7 กันยายน 2564) นั้น 

 

เหตุผล 
 

  เนื่องจากตามแบบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ได้ก าหนดให้มีเอกสารหลักฐานขอความ
เห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ดังนั้น เพ่ือให้การยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนด เทศบาลเมืองจอมพล จึงขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอม
พล เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (ขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) 
ทั้งหมดจ านวน 302 โครงการ โดยยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 
2484 และป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

1. สายทางภายในเขตเทศบาลเมืองจอมพล 
หมู่ที ่2 ต าบลจอมบึง (ในเขตเทศบาลเมืองจอมพล) 

  1. ถนนสายท าเนียบ – พุคา  
  2. ถนนสายท าเนียบ – พุคา สาย 2  
  3. ถนนสายท าเนียบ – ปากบึง  
  4. ถนนสายท าเนียบ – ชุกสัง 
  5. ถนนสายท าเนียบ – ดงไผ่ 

หมู่ที่ 3 ต าบลจอมบึง (ในเขตเทศบาลเมืองจอมพล)  
  6. ถนนสายเขากลางตลาด – หนองบัว  

หมู่ที่ 4 ต าบลจอมบึง 
 7. ถนนสายคันคลอง 
 8. ถนนสายปลายทุ่ง 
 9. ถนนซอยบ ารุงราษฎร 
 10. ถนนซอยบัวขาว 1 
 11. ถนนซอยบัวขาว 2 
 12. ถนนซอยบัวขาว 3 
 13. ถนนซอยบัวขาว 4 
 14. ถนนซอยบ้านครูมานะ 
 15. ถนนสายจักจั่น – คันคลอง 
 16. ถนนซอยเจริญอารมย์ 
 17. ถนนซอยนันยา 
 18. ถนนสายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 19. ถนนซอยทองเอีย 1 
 20. ถนนซอยทองเอีย 2 (บ้านผู้ใหญ่) 
 21. ถนนซอยบ้านป้าโสม 
 22. ถนนซอยป้านป้าติ๊ด 
 23. ถนนซอยบัวหลวง 
 24. ถนนซอยเจริญสุข 
 25. ถนนซอยสันติ 
 26. ถนนสายบ้านนายพงษ์เดช 
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 27. ถนนซอยตัน (โค้งกอไผ่) 
 28. ถนนซอยนันยา แยก 2 
 29. ถนนซอยข้างร้านของเก่า 
 30. ถนนซอยเจริญอารมย์ แยก 2 
 31. ถนนซอยเจริญสุข 
 32. ถนนซอยบัวหลวง แยก 3 
 33. ถนนซอยบัวหลวง แยก 2 
 34. ถนนซอยแสนสุข 
หมู่ที่ 5 ต าบลจอมบึง 
 35. ถนนสายหนองไผ่ – ตลาดควาย 
 36. ถนนสายตลาดควาย – คลองใหญ่ 
 37. ถนนสายโรงเรียนบ้านตลาดควาย 
 38. ถนนสายบ้านนายกลั่น (ล าใย) 
 39. ถนนสายป่าช้า 
 40. ถนนสายตลาดควาย – แสนกะบะ 
 41. ถนนสายหนองโสน 
 42. ถนนสายลุงไหม 
 43. ถนนสายนายทวี  จันทรสอน 
 44. ถนนสายลุงจิต – หนองโสน 
 45. ถนนสายนายทัด 
 46. ถนนสาย สปก. 
 47. ถนนสายหนองกระทะ – หนองมะเขือ 
 48. ถนนสายตลาดควาย – มินิมาร์ท 
 49. ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านตลาดควาย 
 50. ถนนสายบ้านนายกลิ่น – ฟาร์มหมูศุภฤกษ์ 
หมู่ที่ 6 ต าบลจอมบึง 
 51. ถนนสายบ้านป้าจรูญ 
 52. ถนนซอยสถานีวิทยุ 
 53. ถนนสายบ้านนายจัน 
 54. ถนนสายกลางบึงรีสอร์ท 
 55. ถนนสายชุกหว้า – จัดสรรรางม่วง 
 56. ถนนสายโรงสี – จักรพงษ ์
 57. ถนนสายโรงสี – บนไร ่
 58. ถนนสายจักรพงษ์ 
 59. ถนนสายบนไร่ 
 60. ถนนซอยบ้านนายจุ่น 
 61. ถนนสายบ้านลุงทอด 
 62. ถนนสายบ้านนางสาวทองสุข 
 63. ถนนซอยบ้านลุงธี 
 64. ถนนสายชุกหว้า – รางม่วง (ก๋วยเตี๋ยวเป็ด – ไดมอน) 
 65. ถนนซอยพรชัย 1 
 66. ถนนซอยพรชัย 2 
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 67. ถนนซอยพรชัย 3 
 68. ถนนสายบ้านป้าเสี้ยน 
 
หมู่ที่ 7 ต าบลจอมบึง 
 69. ถนนสายหนองแสงหลุม – หนองกระทุ่ม 
 70. ถนนสายบ้านนอก – หนองพงษ์ 
 71. ถนนสายบ้านนอก – หนองกระทุ่ม 
 72. ถนนสายโป่งยอ – หนองแก 
 73. ถนนสายหลังเกาะ 
 74. ถนนสายหนองมะกอก – โป้งค้อม 
 75. ถนนสายหลังขนส่ง 
 76. ถนนสายหนองสมอเอน – หลังศูนย์เกิดใหม่ 
 77. ถนนสายบ้านนายตา 
 78. ถนนสายบ้านครูวันเพ็ญ 
 79. ถนนสายหัวทุ่ง 
 80. ถนนสายบ้านหนองแสง  
 81. ถนนซอยรวงทอง (อส.ต่าย) 
 82. ถนนซอยบ้านป้าศรี 
 83. ถนนซอยบ้านนายพนม 
 84. ถนนซอยบ้านป้าจวน 
 85. ถนนซอยบ้านนายสะอาด 
 86. ถนนซอยบ้านนายบน 
 87. ถนนซอยหลังบ้านผู้ใหญ่ 
 88. ถนนซอยบ้านนายพล 
 89. ถนนซอยอู่ช่างโหน่ง 
 90. ถนนซอยบ้านป้าฮวย 
 91. ถนนสายหลังขนส่ง ซอย 1 
 92. ถนนสายหนองแก – ทุ่งน้อย 
 93. ถนนสายบ้านป้าใบ 
 94. ถนนสายหลังขนส่ง แยก 2 
 95. ถนนสายหลังขนส่ง แยก 3 
 96. ถนนสายหลังขนส่ง แยก 4 
 97. ถนนสายหลังขนส่ง แยก 5 
 98. ถนนสายหลังขนส่ง แยก 6 
หมู่ที่ 8 ต าบลจอมบึง 
 99. ถนนสายอู่ช่างต้อม 
 100. ถนนสายบนเนิน 
 101. ถนนสายบ้านนายสมพงษ์ 
 102. ถนนสายปุตายน – ถ้ าสิงโตทอง 
 103. ถนนสายหลังโรงเรียน 
 104. ถนนสายถ้ าสิงโตทอง – บ้านนายลี 
 105. ถนนสายถ้ าสิงโตทอง 
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 106. ถนนสายเข้าฝายน้ า 
 107. ถนนสายบ้านนายปรีชา – เขารังเสือ 
 108. ถนนสายหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง (บ้านป้าขาว) 
 109. ถนนสายบ้านนายรวม 
 110. ถนนสายโลกกว้าง 1 
 111. ถนนสายโลกกว้าง 2 
 112. ถนนสายโลกกว้าง 3 
 113. ถนนสายข้างร้านลุงเล็กอาหารป่า 
 114. ถนนสายชิตพงษ์ 1 
 115. ถนนสายชิตพงษ์ 2 
 116. ถนนสายชิตพงษ์ 3 
 117. ถนนสายตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง – บ้านพรชัย 
 118. ถนนสายข้างอู่เจริญศรี 
 119. ถนนสายก๋วยเตี๋ยวไก่ป้ามาลี 
 120. ถนนสายร้านเจ้เล็ก (ถ้ าสิงโตทอง) 
 121. ถนนสายบ้านป้าชู  คานภู่ 
 122. ถนนสายหลังศูนย์ของฝาก 
 123. ถนนสายโลกกว้าง 4 
หมู่ที่ 9 ต าบลจอมบึง 
 124. ถนนสายหนองไผ่ – ตลาดควาย 
 125. ถนนสายหุบลึก 
 126. ถนนซอยโชคอนันต์ 
 127. ถนนซอยเทิดพระเกียรติ 1 
 128. ถนนซอยเทิดพระเกียรติ – โรงเรียนบ้านหนองขนาก 
 129. ถนนสายโรงเรียนบ้านหนองขนาก – เขาชุมดง 
 130. ถนนซอยโรงเรียนบ้านหนองขนาก – ซอยเทิดพระเกียรติ 
 131. ถนนซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองขนาก 
 132. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าฟาร์มหมูเขาชุมดง 
 133. ถนนสายเขาชุมดง – เขาล้าน 
 134. ถนนสายบ้านนายอนันชัย – ดงฝรั่ง (เขาล้อมรั้ว) 
 135. ถนนซอยเทิดพระเกียรติ 
 136. ถนนสายข้างฟาร์มสมสินธุ์ 
 137. ถนนซอยเทิดพระเกียรติ – โรงโม่ 2 
 138. ถนนซอยขนุนทอง 1 
 139. ถนนซอยขนุนทอง 3 
 140. ถนนซอยขนุนทอง 2 
 141. ถนนซอยขนุนทอง 4 
 142. ถนนสายหนองปรือ – เขาแก้ว 
 143. ถนนซอยบ้านนายโย  พวงทอง 
 144. ถนนสายหนองขนาก – ตลาดควาย 
 145. ถนนซอยบ้านนิวิทย์  พวงทอง 
 146. ถนนซอยเทิดพระเกียรติ – ฟาร์มหมู 
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หมู่ที่ 10 ต าบลจอมบึง 
 147. ถนนสายจอมบึง – หนองบัวค่าย 
 148. ถนนสายแสนกะบะ – ตลาดควาย 
 149. ถนนสายหนองยาว 
 150. ถนนสายหนองแก – เขาทะลุ 
 151. ถนนสายนาสองอัน 
 152. ถนนสายบ้านนายผูก 
 153. ถนนสายแสนกะบะ – คลองไหม 
 154. ข้างฟาร์มสมสินธุ์ – หนองแก 
 155. ถนนสายหนองโสน 
 156. ถนนสายบ้านนางสมนึก 
 157. ถนนสายบ้านนางพวน 
 158. ถนนสายบ้านนายพรหม – บ้านนายสมาน 
 159. ถนนสายเข้าศาลา หมู่ที่ 10 
 160. ถนนสายบ้านนายขาว 
 161. ถนนสายหนองไอ้เฮ้ว 
 162. ถนนสายบ้านนายสมพิศ 
 163. ถนนสายเนินตอง 
 164. ถนนสายบ้านนายสุชิน – เขากลางเนิน 
 165. ถนนสายบ้านนางนิ่ม 
 166. ถนนสายหนองจักจั่น – เขากลางตลาด 
 167. ถนนสายจักจั่น – ดงตาล 
 168. ถนนสายหนองยาว 
 169. ถนนสายรอบเขากลางตลาด 
หมู่ที่ 11 ต าบลจอมบึง 
 170. ถนนสายหนองกก – พุแค 
 171. ถนนสายหนองกระทุ่ม – โป้งค้อม 
 172. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
 173. ถนนสายหัวทะเล – หนองล าไย 
 174. ถนนสายหนองกระทุ่ม – เบิกไพร 
 175. ถนนสายดงสน – หัวทะเล 
 176. ถนนสายทุ่งเขาหลวง – หนองสงวน 
 177. ถนนสายหนองสงวน – พุแค 
 178. ถนนสายหนองสงวน – หนองโสน 
 179. ถนนสายหนองล าไย – พุกระเพรา 
 180. ถนนสายพุกระเพรา 

  181. ถนนสายสวนอินทผลัม 
  182. ถนนสายเนินรางเล็ก (ระหว่างฟาร์ม ส.กิตตพงศ์ – กลิ่นสุคนธ์) 
  183. ถนนสายบ้านนายบัว (กลางฟาร์มสมศักดิ์) 
 หมูท่ี่ 12 ต าบลจอมบึง 
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  184. ถนนสายป้าวาน – ป้าอ าไพ 
  185. ถนนสาย สปก. – สนามกอล์ฟ 
  186. ถนนสายสนามกอล์ฟ 
  187. ถนนสายดงไผ่ – เกาะเจ๊ก 
  188. ถนนสายข้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 
  189. ถนนสายบ้านป้าปรุง 
  190. ถนนสายบ้างนางต่อม – พุคา 
  191. ถนนสายบ้านนายประยูร 
  192. ถนนสายบ้านดงไผ่ – โป่งค้อม 
  193. ถนนสายพุคม – โป่งค้อม 
  194. ถนนสายบ้านนายยุ่ง 
  195. ถนนสาย สปก. – จัดสรร หมู่ที่ 7 
  196. ถนนสายลุงเขียง  ต้นโพธิ์ 
  197. ถนนสายบ้านป้าวาน – บ้านป้าวันดี 
 หมู่ที่ 13 ต าบลจอมบึง 
  198. ถนนสายปากบึง ซอย 9 
  199. ถนนสายปากบึง ซอย 16  (ทรัพย์ข้ีเหล็ก) 
  200. ถนนสายปากบึง ซอย 11 
  201. ถนนสายปากบึง ซอย 12 
  202. ถนนสายปากบึง ซอย 13 (พุคา – ปากบึง) 
  203. ถนนสายปากบึง ซอย 8 (ฉลวย) 
  204. ถนนสายปากบึง ซอย 14 (เขารังเสือ) 
  205. ถนนสายปากบึง ซอย 15 สปก. 
  206. ถนนสายปากบึง ซอย 16 (ตรงข้าม ปตท.) 
  207. ถนนสายปากบึง ซอย 1 
  208. ถนนสายปากบึง ซอย 2 
  209. ถนนสายปากบึง ซอย 3 
  210. ถนนสายปากบึง ซอย 4 
  211. ถนนสายปากบึง ซอย 5 
  212. ถนนสายหลังหมู่ป่า 
  213. ถนนสายข้างศาลเจ้า 
  214. ถนนสายปากบึง ซอย 7 
  215. ถนนสายปากบึง ซอย 10 
  216. ถนนสายบ้านนายปิ่น  ใจพันธ์   

 

2. ระบบประปาในเขตเทศบาลเมืองจอมพล 
 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ต าบลจอมบึง 
  1. ตั้งบริเวณศาลาเอนกประสงค์ 
  2. ตั้งบริเวณศาลาเอนกประสงค์ 
  3. ตั้งบริเวณตรงข้ามบ้านกาชาด 
  4. ตั้งบริเวณซอยโรงเรียนวันครู 
  5. ตั้งบริเวณจักจั่น – สัมปะแจ 
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 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดควาย หมู่ที่ 5 ต าบลจอมบึง 
  6. ตั้งบริเวณถนนหนองไผ่ – ตลาดควาย 
  7. ตั้งบริเวณวัดตลาดควาย 
  8. ตั้งบริเวณกลางหมู่บ้าน 
  9. ตั้งบริเวณแยกหนองขนาก 
  10. ตั้งบริเวณศาลาหมู่บ้าน 
  11. ตั้งบริเวณดงมะม่วงหลังโรงเรียน 
  12. ตั้งบริเวณ SML 
  13. ตั้งบริเวณป่าช้า 
 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชุกหว้า หมู่ที่ 6 ต าบลจอมบึง 
  14. ตั้งบริเวณตรงข้ามบ้านพ่ีติก 
  15. ตั้งบริเวณท่ีสาธารณะหมู่บ้าน 
  16. ตั้งบริเวณท่ีสาธารณะหมู่บ้าน 
  17. ตั้งบริเวณซอยสถานีวิทยุ 
  18. ตั้งบริเวณซอยสถานีวิทยุ 
  19. ระบบประปาเกษตร ตั้งบริเวณถนนสายก๋วยเตี๋ยวเป็ด 
  20. ระบบประปาหมู่บ้านพรชัย ตั้งบริเวณบ้านพรชัย 
  21. ตั้งบริเวณบ้านเสือ 
  22. ตั้งบริเวณแยกจักรพงษ์ 
  23. ตั้งบริเวณเลยอู่เจบี 
  24. ตั้งบริเวณถนนสายแยกบ้านพรชัย 
  25. ตั้งบริเวณบ้านพรชัย 
 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 7 ต าบลจอมบึง 
  26. ตั้งบริเวณบ้านลุงชู 
  27. ตั้งบริเวณบ้านผู้ช่วยนน 
  28. ตั้งบริเวณบนเนินผู้ช่วยเนิน 
  29. ตั้งบริเวณบ้านยายสี 
  30. ตั้งบริเวณท่ีผู้ช่วยเจี๊ยบ 
  31. ตั้งบริเวณบ้าน อบต.เยา 
  32. ตั้งบริเวณหนองหิน 
 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านรางม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลจอมบึง 
  33. ตั้งบริเวณวัดรางม่วง 
  34. ตั้งบริเวณบ้านจัดสรร 
  35. ตั้งบริเวณโค้งหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
  36. ตั้งบริเวณเลยบ้านพ่ีส าราญ 
  37. ตั้งบริเวณศาลาเอนกประสงค์ 
  38. ตั้งบริเวณหมู่บ้านชิตพงษ ์
 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 9 ต าบลจอมบึง 
  39. ตั้งบริเวณศาลาเอนกประสงค์ 
  40. ตั้งบริเวณบ้านนางเล็ก  บุญช่วย 
  41. ตั้งบริเวณบ้านนายสายัญ  นวนแดง 
  42. ตั้งบริเวณนายบ้านเล็ก  สุดสาคร 
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  43. ตั้งบริเวณบ้านนายลี  แคล้วคลาด 
  44. ตั้งบริเวณบ้านนางหยด 
  45. ตั้งบริเวณบ้านนายเล็กมณีวงษ์ 
  46. ตั้งบริเวณบ้านนายวิชัย  แคล้วคลาด 
  47. ตั้งบริเวณบ้านนายสุรินทร์  อัมฤทธิ์ 
 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสนกะบะ หมู่ที่ 10 ต าบลจอมบึง 
  48. ตั้งบริเวณแยกสัมปะแจ 
  49. ตั้งบริเวณแยกสมสิน 
  50. ตั้งบริเวณศาลาเอนกประสงค์ 
  51. ตั้งบริเวณแยกสัมปะแจ 
  52. ตั้งบริเวณท่ีสาธารณะ 
 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 ต าบลจอมบึง 
  53. ตั้งบริเวณวัดหนองกระทุ่ม 
  54. ตั้งบริเวณบ้านนางหยัด 
  55. ตั้งบริเวณบ้านฉลวย 
  56. ตั้งบริเวณบ้านนายหล่อ 
  57. ตั้งบริเวณบ้านหนองสงวน 
 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงไผ่ หมู่ที่ 12 ต าบลจอมบึง 
  58. ตั้งบริเวณบ้านน้าสังวาล 
  59. ตั้งบริเวณบ้านรองมุ้ย 
  60. ตั้งบริเวณบ้านผู้ใหญ่ส่ง 
  61. ตั้งบริเวณขนส่ง 
  62. ตั้งบริเวณบ้านป้าชู 
 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากบึง หมู่ที่ 13 ต าบลจอมบึง 
  63. ตั้งบริเวณเขารังเสือ 
  64. ระบบประปาเกษตร ตั้งบริเวณเขารังเสือ 
  65. ตั้งบริเวณบ้านผู้ใหญ่เชน 
  66. ตั้งบริเวณบ้านปากบึง ซอย 11 
3. โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองจอมพล ต าบลจอมบึง 
 1. อาคารส านักงานหลังเก่า หมู่ที่ 2 
 2. อาคารส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล (หลังใหม่) หมู่ที่ 12 
 3. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 หมู่ที่ 5 
 4. ศูนย์ราชการเทศบาลเมืองจอมพล หมู่ที่ 12 
 5. ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองจอมพล หมู่ที่ 12 
 6. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดควาย หมู่ที่ 5 
 7. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 
 8. ศาลาเอนกประสงค์บ้านเขากลางตลาด หมู่ที่ 3 
 9. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 
 10. ศาลาเอนกประสงค์บ้านตลาดควาย หมู่ที่ 5 
 11. ศาลาเอนกประสงค์บ้านตลาดควาย หมู่ที่ 5 
 12. ศาลาเอนกประสงค์บ้านชุกหว้า หมู่ที่ 6 
 13. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 7 
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 14. อาคารศูนย์ฝึกอาชีพบ้านรางม่วง หมู่ที่ 8 
 15. อาคารศูนย์จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ หมู่ที่ 8 
 16. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 9 
 17. อาคารศูนย์ฝึกอาชีพบ้านแสนกะบะ หมู่ที่ 10 
 18. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 
 19. อาคารศูนย์ฝึกอาชีพบ้านดงไผ่ หมู่ที่ 12 
 20. ศาลาเอนกประสงค์บ้านปากบึง หมู่ที่ 13 
 

 ตามหลักการและเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมือง
จอมพล พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  จากหลักการและเหตุผลญัตติของท่านนายกฯ ซึ่งได้แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯแล้ว มี 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ 

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (ขอ
ผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2563) ทั้ งหมดจ านวน 302  
โครงการ  โดยยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่า
ไม้ พ.ศ.2484  และป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   โปรดยกมือขึ้น 
ครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  15  เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มีครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
นายส าราญ  จันทวงค์  สรุปมีสมาชิกฯให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  15  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   นะครับ ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  6     

ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆนี้ ทางสภาฯได้รับหนังสือจากการประปาส่วน  
ประธานสภาเทศบาล ภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สภาเทศบาลเมืองจอมพล 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้   โดย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ได้ด าเนินการวางท่อประปาในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง
จอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี      ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จไปก่อนหน้านี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายน้ าประปาให้ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองจอมพลในการอุปโภค -
บริโภค   จากการตรวจสอบพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองจอมพลดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้  ตาม
หนังสือ กรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.42/14209  ลงวันที่  15  กรกฎาคม 2563  เรื่อง  
การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม 
2563  ในกรณีดังกล่าวปรากฏว่ายังมีส่วนราชการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต จ านวนมาก 

   ประธานสภาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องส าคัญที่เร่งด่วน จึงรับ
เป็นญัตติน าเสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือขอความเห็นชอบกับท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านในวันนี้ ครับ 
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  มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ   (ถ้ามีเชิญครับ)  ถ้าไม่มีท่าน

สมาชิกฯท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สภาเทศบาลเมืองจอมพล 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้      
โปรดยกมือขึ้น 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง      มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบ  16  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มีครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียง  ไมเ่ห็นชอบไม่มีครับ   
ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียงไม่มีนะครับ ขอบคุณครับ  วันนี้ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน       

ท่านนายกชาญชัยฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลทุกท่าน  แขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้า
ร่วมรับฟังการประชุมสภาฯในวันนี้   บัดนี้เราก็ได้ประชุมกันมาจนครบวาระการประชุมแล้ว  
ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุมครับ 

 

....................................................... 
 

เลิกประชุม เวลา  12.40  น. 
 
 

                                (ลงชื่อ).................................................................เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                (นายวิรัตน์    พ่ึงโพธิ์ทอง)          /ผู้จดรายงานการประชุม 
       ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                     (นายส าราญ     จันทวงค)์ 
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////////////////////////////// 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  กระผมได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีจ านวน 3 

ท่าน ขออนุญาตแนะน าเลยนะครับ  ท่านแรกนางมุ้ย   เทียมผูก  ท่านที่สองนายอภิชิต  
ศรัทธาผล  ท่านที่สามนายพล  จันทรชิต และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจอมพล ก็จะขอให้
ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะน าตัวกันได้เลยครับ  

จ่าเอกสมชาย  เพ่งสวัสดิ์  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมจ่าเอกสมชาย 
รองปลัดเทศบาล เพ่งสวัสดิ์  ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล  หมายเลขโทรศัพท์ 086-0735874  งานที่ได้รับ

มอบหมายและดูแลส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานร้องเรียน  และงานบริหารทั่วไป ขอบคุณครับ  
นางอุบล   ค าภูแสน  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอุบล  ค าภูแสน 
ผู้อ านวยการกองคลัง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  หมายเลขโทรศัพท์ 061 -4424166  งานที่ได้รับ

มอบหมายเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายต่างๆ  การจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี
ต่างๆ  งานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง  ตรงนี้คือภาพรวมคะ  ขอบคุณคะ  

 
 
 
 
นายปัศจิกรณ์  นวนนาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปัศจิกรณ์   
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ผู้อ านวยการกองช่าง นวนนาง  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  หมายเลขโทรศัพท์ 098-1525159  งานที่

ได้รับมอบหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล ขอบคุณครับ  
นางสาวจุฑารัตน์  ใจแสง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวจุฑารัตน์  
หน.ฝ่ายอ านวยการ ใจแสง  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
รก.หน.ส านักปลัดฯ หมายเลขโทรศัพท์ 097-0344527  งานที่ได้รับมอบหมายควบคุมดูแลงานป้องกัน            

งานนโยบาย งานพัฒนาชุมชน  งานการเจ้าหน้าที่ และงานบริหารทั่วไป ขอบคุณคะ 
นางสาวรติกร  ศรัทธาผล  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวรติกร  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศรัทธาผล  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง 
รก.ผอ.กองการศึกษา การศึกษา   หมายเลขโทรศัพท์  081-8802957  งานที่ได้รับมอบหมายในส่วนของ

โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดมี 4 โรงเรียน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์   กิจกรรมในเรื่อง
การกีฬา  วัฒนธรรม  ขอบคุณคะ  

 
 
 
 
นางสาววาสนา   มณีทอง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาววาสนา     
นักจัดการงานทั่วไป มณีทอง  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ปฏิบัติงานที่กองช่าง  หมายเลขโทรศัพท์        

087-0090394  ขอบคุณคะ   
นางสาวเบญจรัตน์  จึงจะด ี  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวเบญจรัตน์   
นิติกรปฏิบัติการ จึงจะดี  ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  หมายเลขโทรศัพท์  090-6418428  งานท่ีดูแลอยู่

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  และงานด้านกฎหมาย  ขอบคุณคะ   
นางสุกัญญา  ยงค์อ านวย  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุกัญญา        
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ยงค์อ านวย   ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ  หมายเลขโทรศัพท์  089-5517028  

งานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  งานรับลงทะเบียนผู้สู งอายุ       
ผู้พิการ รับท าบัตรคนพิการ  งานที่ประสบปัญหาทางสังคม และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย             
ขอบคุณคะ   

นางสาวสุดารัตน์  สายน้ าผึ้ง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวสุดารัตน์     
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ สายน้ าผึ้ง  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ  หมายเลขโทรศัพท์  088-4586244  

งานที่ได้รับมอบหมายลงพ้ืนที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  จัดท าสวัสดิการส าหรับเด็ก
แรกเกิด  ขอบคุณคะ   

นางสาวนรัชย์ธรณ์   สุวรรณภารต เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวนรัชธรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข สุวรรณภารต  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   หมายเลขโทรศัพท์  084-9224734  

งานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพ  งานทางด้านสาธารณสุขฯ งานควบคุมโรค  
และงานรักษาความสะอาด เกี่ยวกับขยะ และงานเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม เหตุร าคาญตาม 
พรบ.สาธารณสุขฯ ขอบคุณคะ   

นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นน้อย  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวจารุวรรณ    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลิ่นน้อย  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  หมายเลขโทรศัพท์  063-2464505  

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานยุทธศาสตร์  งานงบประมาณ  จะมีงานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และงานงบประมาณ  งานติดตามและประเมินผลแผน ขอบคุณคะ  

นายวิศิษฐ์   โต๊ะชื่น  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิศิษฐ์       
นักทรัพยากรบุคคล โต๊ะชื่น  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  หมายเลขโทรศัพท์ 095-2627079  งานที่ได้รับ

มอบหมายรับผิดชอบงานด้านบุคคลของเทศบาล ขอบคุณครับ 
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จ่าสิบตรีสุเมศ  ศรัทธาผล  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมจ่าสิบตรีสุ

เมศ   
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศรัทธาผล  ต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หมายเลขโทรศัพท์            

084-0922139  งานที่ได้รับมอบหมายด้านสาธารณภัย ขอบคุณครับ  
จ่าสิบเอกไกรวิชญ์  จันมูล  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมจ่าสิบเอก         
เจ้าพนักงานป้องกันและ ไกรวิชญ ์ จันมูล  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หมายเลขโทรศัพท ์
บรรเทาสาธารณภัย 089-5494297    งานที่ได้รับมอบหมายด้านสาธารณภัย  ขอบคุณครับ  
นายพงษ์พันธ์   สั้นเอ่ียม  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายพงษ์พันธ์    
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สั้นเอ่ียม  ต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน     หมายเลขโทรศัพท์   080-0675531    

งานที่ได้รับมอบหมายงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง  ขอบคุณครับ 
นายวรัญญู   สุนทรธนาโชติ  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวรัญญู    
นักวิชาการพัสดุ สุนทรธนาโชติ  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  หมายเลขโทรศัพท์  097-0939981  งานที่

ได้รับมอบหมายงานจัดซื้อจัดจ้างครับ  ขอบคุณครับ  
 
 
 
นางกิ่งกนก  ปุญญมาโนชญ ์  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางกิ่งกนก   
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ปุญญมาโนชญ์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   หมายเลขโทรศัพท์  

085-8083175  งานที่ ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับธุรการ เอกสารหนังสือราชการ          
งานกิจการสภาเทศบาล  งานเลือกตั้งฯ  ขอบคุณคะ  

นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ  ทั้งหมดนี้เป็น 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ข้าราชการ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้เจ้าหน้าที่แนะน าก็ต้องการให้ทุก

ท่านทราบว่าแต่ละส่วนมีอ านาจหน้าที่อะไรกันบ้าง เวลาท่านสมาชิกฯไปติดต่อก็จะได้
ติดต่อกันได้ถูก ก็ขอแนะน าในส่วนราชการไว้เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ชี้แนะให้กับท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบนะครับ    
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 ครับ  

ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล              
                                      -รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี    

พ.ศ.2564   เมื่อวันอังคารที่  11  พฤษภาคม 2564 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ตรวจรายงานการประชุมและขอแก้ไขไดค้รับมีผู้ใดจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม 
ปลัดเทศบาล นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารเป็นส าเนา 
เลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564  

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564  เอกสารมีจ านวนทั้งสิ้น 21  หน้า  ก็ขออนุญาต
เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  หากท่านใดมีข้อแก้ไข หรือ
มีข้อผิดพลาดในรายงานการประชุม ก็ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอแก้ไขในที่
ประชุมต่อไปครับ  หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์      เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ  ถือว่าที่ 
ประธานสภาเทศบาล          ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 11  

พฤษภาคม  2564  นะครับ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
นายส าราญ  จันทวงค์  กระทู้ถามจากท่านสมาชิกสภาฯ ไม่มีนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายส าราญ  จันทวงค์  ไมม่ีครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิก

สมาคมเทศบาลนครและเมือง     (ส านักปลัดเทศบาล) 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  
 
 ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจอมพล  มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง 
พ.ศ.2564   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
   

หลักการ 
 ขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ.2564  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  เป็นต้นไป   

เหตุผล 
 เทศบาลเมืองจอมพล  ได้ตระหนักถึงความส าคัญการจัดตั้งสมาคมและการด าเนินกิจการของสมาคม โดย
ตามวัตถุประสงค์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านการส่งเสริมและการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น  อีกทั้งยัง
เป็นแนวทางการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล 

 เพ่ือประโยชน์และส่งเสริมความร่วมมือ  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล  สนับสนุนให้ความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนในประเทศไทย  และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555  ข้อ 4 (2)  สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 

 ดังนั้นจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 
นายส าราญ  จันทวงค์  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายไหมครับ    
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ  มีไหมครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่

ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล         
เรื่องขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง (ส านัก
ปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ      
ปลัดเทศบาล  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ขอบพระคุณครับ  เรียนเชิญท่านประธานฯครับ   
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เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 17 เสียงนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.2  ครับ 

  5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย     (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 
 
 

หลักการ 

 ด้วยเทศบาลเมืองจอมพล มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย การยื่นใบสมัครต่อสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้ระบุในใบสมัครว่า   ต้องได้รับความเห็นชอบต่อสภา 
การสมัครเป็นสมาชิกสันนิบาตตามวัตถุประสงค์การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเพ่ือ
ประโยชน์ในองค์กรรวมของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ภายใต้การรวมกลุ่มของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตาม  ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หมวดที่ 2 ว่าด้วย
วัตถุประสงค์สมาคมสันนิบาตเทศบาลมีหน้าที่หลัก ๗ ประการ คือ 

 (๑) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาต 
 (๒) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ๆ 
องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐบาลทุกประเภท 
 (๓) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลในประเทศไทยกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
และสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ 

 (๔) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาล 
(๕) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล การ 

ฝึกอบรม  การอบรม  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ   การ 
บรรยายพิเศษการฝึกศึกษาการฝึกงานการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๖) เป็นองค์กรตัวแทนของเทศบาลทั่วประเทศ  ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับรัฐบาล 
รัฐสภาและองค์กรทางการเมืองในระดับชาติ  ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายการออกกฎหมาย  ระเบียบ 
ฯลฯว่าด้วยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 

(๗) ด าเนินกิจการใด ๆอันอาจเป็นรายได้ของสมาคมสันนิบาตเทศบาล 
 

เหตุผล 
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 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยว่า
เห็นชอบให้สมัครเป็นสมาชิกหรือไม่  ทั้งนี้ เทศบาลเมืองจอมพล จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลสมาชิกของสมาคมฯ  

 ดังนั้นจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
นายส าราญ  จันทวงค์  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายไหมครับ    
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ  มีไหมครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่

ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล         
เรื่องขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ส านักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือครับ 

 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ      
ปลัดเทศบาล  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ขอบพระคุณครับ  เรียนเชิญท่านประธานฯครับ   
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 17 เสียงนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.3  ครับ 

  5.3 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ญัตตินี้ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอให้

ทางเจ้าหน้าที่ส านักปลัดเทศบาลได้อ่านญัตติเรื่องนี้นะครับ ขอบคุณท่านประธานฯครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  อนุญาตครับ  เรียนเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวจุฑารัตน์  ใจแสง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวจุฑารัตน์ 
หน.ฝ่ายอ านวยการ ในแสง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขอ 
รก.หัวหน้าส านักปลัด อนุญาตอ่านญัตติต่อสภาฯ  
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  10 รายการ เป็นเงิน  
529,400.-  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามรายละเอียดดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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รายการที่ 1 จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ  จ านวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน 
7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่องๆละ 7,000.- บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มอเตอร์ 150 วัตต์ 
- ระยะส่ง 12 เมตร 
- ปริมาณน้ าสูงสุด 37 ลิตร / นาที 
- ท่อน้ าเข้า / ออก 1” 

ตามแบบท่ีจ าหน่ายทั่วไป โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
 
 

โอนลดจาก 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป    
งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

รายการที่ 2 จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 1.20*0.60*0.75* ม. จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,500.- บาท  (สี่พันห้าร้อย
บาทถ้วน) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ จัดซื้อ โต๊ะท างาน ขนาด 1 .20*0 .60*0 .75* ม. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อโต๊ะท างาน ขนาด 

1.20*0.60*0.75* ม. ตามแบบที่จ าหน่ายทั่ วไป โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

โอนลดจาก 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป    
งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

รายการที่ 3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600.- บาท    (สองพันหกร้อย
บาทถ้วน) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  มี
ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อ นาที (ppm) , มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB , มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A 4 Letter ,Legal และ 
Custom เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และ คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

โอนลดจาก 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป    
งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

รายการที่  4  จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  พนักพิงเตี้ย  จ านวน  1  ตัว เป็นเงิน  2,200.-  บาท   (สองพันสองร้อย
บาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน พนักพิงเตี้ย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน พนักพิงเตี้ย ตามแบบที่จ าหน่ายทั่วไป 

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โอนลดจาก 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป    
งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

รายการที่  5  จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ  VHF/FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต์ จ านวน 3 เครื่องๆละ 
12,000.-  บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อ เครื่องรับ - ส่ง

วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสา
ยาง เหล็กพับ คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2563 

โอนลดจาก 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป    
งบด าเนินงาน    หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
รายการที่ 6 จัดซื้อเครื่องรับ – ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิด  25  วัตต์ จ านวน 1 เครื่องๆละ 24,000.- 

บาท  (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารวานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 
 
 
 
รายการจัดซื้อเครื่องรับ – ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด 25 วัตต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ – ส่ง วิทยุ 

ระบบ VHF/FM ชนิด 25 วัตต์ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบ
ชุด หนังสือคู่มือ คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2563 

 

โอนลดจาก 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป    
งบด าเนินงาน    หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
รายการที่  7  จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร   จ านวน  1  ตัว  เป็นเงิน 22,000.- บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหาร 
 งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหารตามแบบที่จ าหน่ายทั่วไป โดยจัดซื้อตามราคา

ท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โอนลดจาก 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป    
งบด าเนินงาน    หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
รายการที่  8  จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 1.50 * 0.75* 0.75* ม. จ านวน 3 ตัวๆละ 6 ,500 บาท  เป็นเงิน 

(หนึ่งหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
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งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 1.50 * 0.75* 0.75* ม. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 1.50 * 0.75* 0.75* 
ม. ตามแบบท่ีจ าหน่ายทั่วไป โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

โอนลดจาก 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป    
งบด าเนินงาน    หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
รายการที่ 9 จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน พนักพิงสูง จ านวน 3 ตัวๆละ 3 ,900 บาท  เป็นเงิน 11,700 บาท (หนึ่ง

หม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน พนักพิงสูงตามแบบที่จ าหน่ายทั่วไป โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โอนลดจาก 

 

แผนงานเคหะและชุมชน      งานไฟฟ้าและถนน    
งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
รายการที่ 10 จัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล หมู่ที่ 12 ต าบลจอมบึง 

จ านวน 1  โครงการ เป็นเงิน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการที่จะจัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล  หมู่ที่  12       ต าบลจอมบึง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลเมืองจอมพลก าหนด 

เหตุผล 
 

ส านักปลัดเทศบาลได้ขออนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 10 รายการ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดังนี้  
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ส านักปลัด ได้ตรวจสอบการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการตั้ งงบประมาณเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร , หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ,หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ,หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ , หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พบว่า  การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายดังกล่าว เข้าลักษณะการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่งก าหนดว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร , หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ,หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ,หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ , หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักปลัด) ต่อสภา
เทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขออนุญาตครับ ขออนุญาตแก้ไขในรายละเอียดจากเอกสารตัวญัตติครับในหน้าที่  

ปลัดเทศบาล  2 ตรงรายการที่ 2 จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 1.20x0.06 ม.   แก้เป็น 1.20x0.60  ม.  
เลขานุการสภาฯ  x 0.75  ม.   และขอแก้ ไขรายการที่  8  ด้ วยครับ   จัดซื้ อ โต๊ะท างาน  ขนาด 

0.50x0.75x0.75  ม.    แก้เป็น 1.50x0.75x0.75  ม.   ขอบคุณครับ  เรียนเชิญ
ท่านประธานฯครับ  

นายส าราญ  จันทวงค์  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายไหมครับ    
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ  มีไหมครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่

ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล         
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ      
ปลัดเทศบาล  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ขอบพระคุณครับ  เรียนเชิญท่านประธานฯครับ   
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 17 เสียงนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.4  ครับ 

  5.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญและยอด
ลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีเขตเทศบาลเมืองจอมพล    (กองคลัง) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ญัตตินี้เป็นเรื่องของการจ าหน่ายหนี้สูญครับ

เทศบาลเมืองจอมพล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี  ไม่ว่าจะเป็นภาษีท่ีดิน ภาษี
โรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีต่างๆตามภารกิจอ านาจหน้าที่ท่ีจะต้องเก็บ  วันนี้จึงเป็นที่มาต้อง
มาขออนุมัติสภาฯในเรื่องของลูกหนี้ค้างช าระที่มันจะเกินสิบปีเพื่อจะจ าหน่ายเป็นหนี้สูญ  
ญัตติเรื่องนี้ผมจะขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้อ่านญัตติ   
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นางอุบล  ค าภูแสน  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอุบล   
ผู้อ านวยการกองคลัง ค าภูแสน  ผู้อ านวยการกองคลัง ขออนุญาตอ่านญัตติต่อสภาฯ  
 
 
 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญและยอดลูกหนี้ค้างช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่เขตเทศบาลเมืองจอมพล โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 

หลักการ 
  ตามที่  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.4/ว 4772  ลงวันที่  23 ธัน วาคม 2552              
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 โดยขอความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและได้รับอนุมัติ  
จากสภาท้องถิ่นและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติให้จ าหน่ายหนี้สูญต่อไป นั้น 
 
 

เหตุผล 
  กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้ส ารวจ ยอดลูกหนี้ค้าง
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตเทศบาลเมืองจอมพล ซึ่งมียอดลูกหนี้ค้างช าระเกิน 10 ปี ในปี พ.ศ. 2554  จ านวน  23  ราย 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,283.- บาท (สามพันสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  โดยจะต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพื่อขอรับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นและ
ท าหนังสือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้อนุมัติให้จ าหน่ายหนี้สูญเป็นล าดับต่อไป ทั้งนี้ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4227 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/
ว 2306  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ ว 3167 ลงวันที่ 11 
กันยายน 2549 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลเมืองจอมพล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง
ขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญ การลดยอดยอดลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตเทศบาลเมืองจอมพล ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้นเห็นควรด าเนินการดังนี้ 
 1. เห็นควรขออนุมัติสภาเทศบาลเมืองจอมพล ในการจ าหน่ายหนี้สูญ และการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ ในปี พ.ศ. 2554  จ านวน  23  ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,283.- บาท (สามพันสองร้อยแปดสิบสาม
บาทถ้วน)  (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
 2. เห็นควรปรับปรุงบัญชียอดลูกหนี้ค้างช าระ ให้ตรงตามรายละเอียดลูกหนี้คงค้างตามข้อเท็จจริง 
 3. ท าหนังสือขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตัดยอดจ าหน่ายหนี้สูญภาษีบ ารุงท้องที่ ในปี พ.ศ. 
2554  จ านวน  23  ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,283.- บาท (สามพันสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)  (ตามรายละเอียด
แนบท้าย-รายละเอียดลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ในปี พ.ศ.2554) 
 รายละเอียดลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี ในปี พ.ศ.2554 
 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมู่ที่ เลขที่ส ารวจ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 นางลม          บัวขาว 4 19/53-56 75  
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2 นางกมลภู      กิตตินรนันท์ 5 3/53-56 50  
3 นางพิมพ์       พุ่มพรึก 5 70/53-56 42  
4 นางบุญมา     เกษี 5 130/53-56 24  
5 นายจิรศักดิ์   วงศ์วัฒนากิจ 7 8/53-56 212  
6 นายมนัส      ประกอบการ 7 66/53-56 74  
7 นางสาวสุธิษา   จันทรัตทัต 7 69/53-56 29  
8 นายอนนท์       ประกอบการ 7 70/53-56 37  
9 นางล าจวน      อาเทศ 8 18/53-56 88  

10 นางประนอม    กันเงิน 8 50/53-56 61  
11 นางพิมพา       มณีสุธรรม 8 129/53-56 33  
12 นายสมยา       พวงทอง 9 58/53-56 110  
13 นายสมศักดิ์     วิลาทอง 9 146/53-56 97  
14 นางเม้า          ฟักเขียว 10 47/53-56 41  
15 นายด ารง        เทพสวัสดิ ์ 10 116/53-56 110  
16 นางอารยา      พลศรี 10 119/53-56 94  
17 นายวุฒิชัย      กิจสวัสดิ ์ 11 8/53-56 84  
18 บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ ากัด 11 64/53-56 1,764  
19 นางศิลา       ดิเรกศรี 11 118/53-56 131  
20 นางสาวขวัญตา    มาลา 11 220/53-56 84  
21 นางสาวศิริกูล     นุตตโร 12 86/53-56 18  
22 นางสาวเรวดี      สวนเล็ก 13 1/53-56 21  
23 นางสาวจุก        ทองนวล 13 110/53-56 4  

              รวมจ านวนทั้งหมด   23   ราย     เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 3,283  
 
 จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
เมืองจอมพล พิจารณาอนุมัติต่อไป   
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายไหมครับ    
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ  มีไหมครับ 
นายบุญมาก  ทองอ่อน  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายบุญมาก 
สมาชิกสภาเทศบาล ทองอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  ขออนุญาตน าเรียนปรึกษาเจ้าหน้าที่กองคลัง

ครับ ที่อ่านมาผมก็พอเข้าใจ  จริงๆแล้วอย่างนายอนนท์  ประกอบการ  ไม่ รู้เขามีกี่ไร่   
นะครับ แต่ตัวยังอยู่ ที่ยังอยู่ครับ แล้วเราติดตามท างานกันอย่างไรถึงได้ไม่รู้ครับ ก็ขอ
อนุญาตพูดแบบนี้ครับ  และอีกเรื่อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ ากัด  หมู่ที่ 11 
จริงๆแล้วเขามีที่อยู่แต่เขาเปลี่ยนมือหรือไม่ เราติดตามกันอย่างไรครับ แต่ว่าไม่ทราบว่า
ใครมารับแทนหรืออย่างไรไม่ทราบ  คือเราต้องตรวจสอบไปตรงโฉนด นส.3 ว่ามัน
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เปลี่ยนไปเป็นของใคร   แล้วรายใหม่ต้องเสียไหมครับ  เราต้องช่วยตามนะครับ  
ฉะนั้นก็เสียหายเหมือนกันนะครับ  ก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย  การที่จะมายกเลิก 
ภาษีก็ไม่ได้ บางทีมันก็ไม่ถูก ขอขอบคุณครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณ คุณบุญมาก ครับที่ได้สอบถามมา  ขอเชิญท่านนายกฯครับ     
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ขออนุญาตให้ท่านผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจง

ต่อสภาฯครับ 
นายส าราญ  จันทวงค์  อนุญาตครับ     
ประธานสภาเทศบาล   
นางอุบล  ค าภูแสน  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอุบล   
ผู้อ านวยการกองคลัง ค าภูแสน  ผู้อ านวยการกองคลัง ขอน าเรียนว่ากรณีนี้เราท าหนังสือไปแล้ว หนังสือก็ตี

กลับคะ ที่ท่านสท.บอกว่านายอนนท์  ประกอบการ  เราตรวดูไปแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยน
มือไปแล้ว และบอกไม่ได้ว่าให้ใคร  เมื่อก่อนท ามาไม่มีระบบ แต่ตอนนี้เราสามารถเช็คได้ 

 
 
 เพราะเรามีระบบแผนที่ภาษีจะเข้าไปเช็คได้ในทะเบียน   ส าหรับของบริษัท บริหาร

สินทรัพย์ สุขุมวิท จ ากัด  ก็เหมือนกันขายไปแล้ว ไม่รู้ว่าขายให้ใคร  ทางเราติดตาม 
 แล้วคือเขาตอบมาว่าขายให้ใคร  ใครซื้อต่อ  ตรงนี้เป็นของเก่า ปีที่ผ่านมาแล้ว   แต่ถ้า

ปัจจุบันนี้ เรามีระบบแผนที่ภาษีเข้ามาช่วย เราก็จะทราบได้เลยว่าที่ใครมีหรือไม่มี  ใคร
เสียหรือไม่เสีย  ตรงนี้เป็นของเก่าก็ขอเรียนชี้แจงให้ทราบคะ  กองคลังก็ติดตามตลอด 
ขอบพระคุณมากคะ  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณ ท่านผู้อ านวยการกองคลัง ครับ ที่ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ขอเชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล นายกฯครับ     
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ตามกฎหมายบอกว่าก่อนที่จะจ าหน่ายหนี้สูญ

นี้ตามกฎหมายการจัดเก็บ ท่านผู้อ านวยการกองคลังท่านพูดถูกครับ เรามีการทวงแล้ว 
จริงๆแล้วถ้าจะท าให้ถูกนะครับ จะต้องด าเนินคดี แจ้งที่กรมบังคับคดี  บางทีอรุ่มอร่วย
ได้ใช่ไหมครับ เราก็เลือกทางออกโดย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน  ก็เลยเลือกทางออก
โดยการแจ้งจ าหน่ายหนี้สูญ  เพราะส่งไปให้ท่านผู้ว่าฯอนุมัติ   ถ้าเราไม่แจ้งจ าหน่าย    
หนี้สูญ คนที่มีความผิดก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่  และเมื่อน าเข้าสภาฯแล้วก็คือจบแล้ว ทาง
ผู้อ านวยการกองคลัง ก็จะไม่เกิดปัญหาตามมาเพราะได้ท าเรื่องเข้าสภาฯเรียบร้อยแล้ว  
ก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณ ท่านนายกฯ ครับ ที่ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบ  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ มีไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด

อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของนายกเทศมนตรี
เมืองจอมพล เรื่องขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญและยอดลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่เขต
เทศบาลเมืองจอมพล   (กองคลัง)  โปรดยกมือครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ      
ปลัดเทศบาล  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ขอบพระคุณครับ  เรียนเชิญท่านประธานฯครับ   
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคณุครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 17 เสียงนะครับ   



 46 
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.5  ครับ 

  5.5 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง เทศบาลเมืองจอมพล      (กองคลัง) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ญัตตินี้เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง เทศบาลเมืองจอมพล  (กองคลัง)  ขออนุญาตให้ท่าน
ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้อ่านญัตติครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  อนุญาต ครับ  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นางอุบล  ค าภูแสน  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอุบล   
ผู้อ านวยการกองคลัง ค าภูแสน  ผู้อ านวยการกองคลัง ขออนุญาตอ่านญัตติต่อสภาฯ  
 
 
 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติเรื่อง   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   (กองคลัง)   โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 

หลักการ 
  กองคลัง เทศบาลเมืองจอมพล  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ านวน  4  รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
57,300.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง 

  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการที่  1  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
จ านวน  1  เครื่อง  ราคา 22,000 บาท  
 
   
รายการที่   2  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   จ านวน  1  เครื่อง  ราคา   
22,000 บาท 
รายการที่   3   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน   1  
เครื่อง   ราคา  7,500 บาท    และ 
รายการที่   4   จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท 

      สรุปรวม  4  รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  57,300 บาท  (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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 (ตามรายละเอียดแนบท้าย)   จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563   ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม  2563    
                  

โอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง 

  งบด าเนินการ   หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน 
รวมโอนลดจ านวน   57,300  บาท  (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)   (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากรายงานงบประมาณตามหลักการดังกล่าวข้างต้น    ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  ซึ่งกองคลังมี
ความจ าเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว   ในการปฏิบัติงานระบบการบัญชีและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
  กองคลัง   ได้ตรวจสอบการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเข้าลักษณะการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563  หมวด 4  การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ประมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น   ซึ่งกองคลังมีความจ าเป็น
ที่ต้องงบประมาณรายจ่ายที่เป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  4  รายการ ข้างต้น  ไว้เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานระบบการบัญชีและงานอื่นที่เก่ียวข้อง     

 ตามหลักการและเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  4 รายการเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   
57,300 บาท  (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)   ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณ ท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ ที่ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบ   
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ มีไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  

ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง เทศบาลเมือง
จอมพล  (กองคลัง) โปรดยกมือครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ      
ปลัดเทศบาล  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ขอบพระคุณครับ  เรียนเชิญท่านประธานฯครับ   
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 17 เสียงนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.6  ครับ 
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   5.6 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้าง

ของกรมชลประทาน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลจอมบึง จ านวน  3  โครงการ  ขอ
อนุญาตและเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484     (กอง
ช่าง) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ญัตตินี้เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้าง

ของกรมชลประทาน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลจอมบึง จ านวน  3  โครงการ  ขออนุญาต
และเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484    (กองช่าง)       
ขออนุญาตให้ท่านผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้อ่านญัตติครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  อนุญาต ครับ  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายปัศจิกรณ์  นวนนาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปัศจิกรณ์   
ผู้อ านวยการกองช่าง นวนนาง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ขออนุญาตอ่านญัตติต่อสภาฯ  
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างของกรม
ชลประทานซึ่ งอยู่ ในเขตพ้ืนที่ต าบลจอมบึง จ านวน 3 โครงการ ขออนุญาตและเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
 

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.42/14209 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2563   ในกรณีส่วนราชการเข้าท า
ป ร ะ โ ย ช น์ ใน พ้ื น ที่ ป่ า ไม้ ก่ อ น ได้ รั บ อ นุ ญ า ต  ยื่ น ค า ข อ อ นุ ญ า ต เข้ า ท า ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น พ้ื น ที่ ป่ า ไ ม้        
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน 

 

     เหตุผล 
 

  ตามหนังสือโครงการชลประทานราชบุรี ที่ กษ 0322.07/41 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ขอความ
อนุเคราะห์ให้เสนอเรื่องการขออนุญาตขอใช้พ้ืนที่กรมป่าไม้ ส าหรับโครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ต าบลจอมบึง จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอ่างเก็บน้ าบ้านรางม่วง 
2. โครงการอ่างเก็บน้ าพุแค 
3. โครงการอ่างเก็บน้ าพุเสือเต้น 

ตามหลักการและเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมือง
จอมพล พิจารณาอนุมัติต่อไป  

ขออนุญาตเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับ คือมีมติของคณะรัฐมนตรีออกมาเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม 2564  เรื่องการ
ขยายเวลาท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า  ฉะนั้นเรามีเวลาด าเนินการขออนุญาตอีกประมาณสามเดือน   ดังนั้นเดือนนี้ขอให้ท่านส่ง
รายชื่อถนน ที่ด าเนินการไปแล้ว ในเขตหมายของท่านทุกเส้น ให้กองช่างภายในสิ้นเดือนนี้  เพ่ือเราจะได้ด าเนินการจัดท า
เอกสารต่อไปครับ  ขอบคุณครับ  
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นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณ ท่านผู้อ านวยการกองช่าง ครับ ที่ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบ   
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ มีไหมครับ ขอเชิญท่านสท.บุญมาก ครับ   
นายบุญมาก  ทองอ่อน  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายบุญมาก 
สมาชิกสภาเทศบาล ทองอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  โครงการลอกฝายเก็บน้ า อยู่ตรงนี้ก็พอจะรู้ 

จริงๆแล้วอยู่ในเขตจอมบึงน่าจะมี 2 แห่ง  อ่างเก็บน้ าบ้านรางม่วง  กับอ่างเก็บน้ าพุเสือ
เต้น  แต่อ่างเก็บน้ าพุแค น่าจะเป็นของอบต.ปากช่อง เขายังไม่ได้แก้ไขหรือยังไงผมก็ไม่
แน่ใจครับ จริงๆแล้วน่าจะเข้าสภาฯของอบต.ปากช่อง  ก็ขอฝากไว้กับท่านประธานฯ
และท่านนายกฯและก็กองช่างด้วย ขอให้ดูและช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ ขอฝากไว้
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขออนุญาตท่านประธานฯครับ  ขออนุญาตกราบเรียนท่านสท.บุญมาก ครับ  ที่ 
ปลัดเทศบาล  ท่านแจ้งอ่างเก็บน้ าพุแคน่าจะอยู่ในส่วนของต าบลปากช่อง  คือเราได้รับหนังสือจาก 

เลขานุการสภาฯ  โครงการชลประทานราชบุรี ที่ กษ 0322.07/41  ลงวันที่  25 มกราคม 2564   ซึ่ง
ขณะนั้นทางโครงการชลประทานราชบุรี ได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จอมบึง  และในขณะนั้นเองไม่มีนายกฯ ผมเองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  มัน
เป็นข้อมูลของโครงการชลประทานราชบุรีครับ  ที่เขาแจ้งมามี  3   โครงการเลยครับ  

  ก็แสดงว่าโครงการที่อยู่ในเขตของจอมบึง มี อ่างเก็บน้ าบ้านรางม่วง  อ่างเก็บน้ าพุแค    
อ่างเก็บน้ าพุเสือเต้น  ทั้ง 3 โครงการนี้เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตของจอมบึงทั้งหมดนะครับ 
เพราะว่าเขาแจ้งมาอย่างนี้นะครับ นั่นคือเป็นข้อมูลของส านักชลประทานเขาครับ  ผมก็
เลยต้องน าเรื่องตรงนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ  ก็ขอน าเรียนทุกท่านนะครับว่า น่าจะอยู่ใน
ส่วนของจอมบึงมากกว่านะครับที่จะอยู่ในเขตของปากช่อง เพราะว่าอาจจะยังไม่มีการ
แก้ไขข้อมูลนะครับ  

นายบุญมาก  ทองอ่อน  ขออนุญาตครับ จริงๆแล้ว อ่างตรงนี้จะมีอยู่ 4 อ่าง อ่างเก็บน้ าบ้านรางม่วง  อ่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล เก็บน้ าพุคา  อ่างเก็บน้ าพุเสือเต้น  อ่างเก็บน้ าพุแค   อ่างเก็บน้ าพุแคขุดตั้งแต่ผมยังไม่ได้

เป็นผู้ใหญ่บ้าน ก็อยากจะน าเรียนว่าเขตนี้มันมีอยู่ 4 อ่างนะครับ   และอ่างเก็บน้ าพุแค   
มันเป็นของต าบลปากช่อง  แต่อ่างเก็บน้ าพุเสือเต้น อ่างเก็บน้ าพุคา อ่างเก็บน้ าบ้านรางม่วง 
โอเคถูกต้องครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณ ท่านสท.บุญมาก ครับ  ขอเชิญท่านนายกฯครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล   กราบเรียนท่านประธานฯครับ  ตามกฎหมาย    

ผังเมือง ล่าสุดเลยเรายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง  เขตของต าบลปากช่องอยู่เขตของเทศบาล
ต าบลจอมพล เยอะมากครับ  และโดยเฉพาะเรายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเรามีพิกัดที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วมีการส่งแผนที่ตามพิกัดที่ถูกต้อง ฉะนั้นประเด็นแรกเลยผมมองว่า   
ส่วนหนึ่งมันอยู่ที่เรา  ประเด็นที่สองผมเห็นด้วยกับท่านสท.บุญมาก ว่าในรูปนี้มันอาจจะ
เป็นไปได้ว่ามันเป็นพ้ืนที่ของต าบล แต่โดยสภาพแล้วพ้ืนที่มันยาว ดังนั้นโครงการ
ชลประทานราชบุรี เขาก็จะต้องมาขอมติในส่วนที่มันเป็นพ้ืนที่ของเรา  แต่บางส่วนถ้ามันมี
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แผนที่ทางกายภาพซึ่งผังเมืองเขาก าหนดว่ามันอยู่ในเขตต าบลปากช่องเขาก็ต้องไปหาที่
ปากช่อง  นี่คือตามข้อกฎหมายเลยครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในหลักกฎหมายนะ
ครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณ ท่านนายกฯ ครับ  ที่ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯได้ทราบ และขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสท.บุญมาก  ที่ได้สอบถามมา ไม่งั้นพวกเราท่านสมาชิกฯทุกท่านจะไม่รู้นะครับ   ขอ

เชิญท่านสท.บุญมาก ครับ 
นายบุญมาก  ทองอ่อน  ขออนุญาตครับนิดหนึ่งครับ  คือจะบอกว่าที่ท่านนายกฯพูดนะก็โอเค  แต่จริงๆ 
สมาชิกสภาเทศบาล แล้วมันไม่ใช่หรอก มันเขตต าบลจริงๆ  แต่พ้ืนที่กลางทุ่งมันมีอยู่ร้อยไร่ ผู้ซื้อมันแหย่เข้ามา

แต่ครานี้บังเอิญโชคดีของผู้ใหญ่ชู หนองตากยาเขาไปซื้อไว้ร้อยไร่ มันชัดเจนมันไม่ใช่ต าบล
เราหรอก พ้ืนที่เป็นคอคตเรื้อยไปเป็นของต าบลปากช่อง ผมไม่ใช่มาเถียง อยากรู้แล้วมา
อธิบายไม่ใช่หรอกครับ ก็มาขอท าความเข้าใจกันนะครับ อย่างไรก็ขอให้เจ้าหน้าที่โยธาไป
ปรึกษาและแจ้งเขาไปให้ชัดเจนวันข้างหน้าจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อน ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณ ท่านสท.บุญมาก ครับ  ที่ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบ  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีแล้วนะครับ   เมื่อไม่มีสมาชิกฯ

ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างของกรม
ชลประทานซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลจอมบึง จ านวน 3 โครงการ ขออนุญาตและเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  (กองช่าง)  โปรดยกมือครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ      
ปลัดเทศบาล  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ขอบพระคุณครับ  เรียนเชิญท่านประธานฯครับ   
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 17 เสียงนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.7  ครับ 

   5.7 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   

    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายส าราญ  จันทวงค์    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ญัตตินี้เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   ขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  เป็นผู้อ่านญัตติครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์   อนุญาต ครับ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวนรัชย์ธรณ์  สุวรรณภารต      เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางสาวนรัชย์ธรณ์   
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นักวิชาการสาธารณสุข สุวรรณภารต  นักวิชาการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุญาต

อ่านญัตติต่อสภาฯ 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์
การเกษตร  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ านวน ๔ รายการ  
เป็นเงิน ๗๙,๒00.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ในเทศบาลเมืองจอมพล  ยังขาด
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง  

โอนลดจาก 

 แผนงานสาธารณสุข  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
 งบบุคลากร  
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน ๓ อัตรา 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน ๆ  
 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

รายการที่ 1   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง จ านวนเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท  
          โดยมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
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- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
เหตุผล 

  เนื่องจากเครื่องส ารองไฟฟ้าของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีไม่ เพียงพอในการใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ เพื่อป้องกันข้อมูล/งานในระบบ และป้องกันทรัพย์สินของคอมพิวเตอร์เสียหาย อันเกิดจากกระแสไฟฟ้า
ดับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๒ เครื่อง   

โอนลดจาก 
 แผนงานสาธารณสุข  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
 งบบุคลากร  
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน ๓ อัตรา 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน ๆ  
 งบด าเนินงาน 
 หมวดครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการที่ 2     จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ๒ เครื่อง จ านวน  5,000.- บาท 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๒ เครื่อง ดังนี้ 
    - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 
 
      (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
 ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
  

เหตุผล 
  เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีเครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดหาเครื่องพิมพ์จ านวน ๒ เครื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

โอนลดจาก 
 แผนงานสาธารณสุข  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
 งบบุคลากร  
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน ๓ อัตรา 
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน ๆ  
 งบด าเนินงาน 
 หมวดครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

รายการที่ ๓    จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ๒ เครื่อง จ านวน ๕,๒๐๐.- บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน ๒ เครื่อง  
 เครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi 
      - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) 
      - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 
      - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น 
      - สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom 
       (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
  ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

เหตุผล 
  เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยังขาดแคลนเครื่องพ่นยา ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการใช้งานฉีด
พ่นสารพ่นยา เพ่ือการดูแลรักษาความสะอาด จึงมีเหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพาย
หลัง จ านวน ๑ เครื่อง ส าหรับใช้ในภารกิจงานของเทศบาลเมืองต่าง ๆ  

โอนลดจาก 
 แผนงานสาธารณสุข  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
 งบบุคลากร  
 
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน ๓ อัตรา 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน ๆ  
 งบด าเนินงาน 
 หมวดครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการที่ ๔    จัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ๑ เครื่อง จ านวน ๒๕,๐๐๐.- บาท 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง จ านวน ๑ เครื่อง  
 เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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   - ขนาดก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า ๓.๕ แรงม้า 
   - ความเร็วลมไม่ต่ ากว่า ๙๐ เมตร/วินาที 
   - ความจุถังน้ ายาไม่ต่ ากว่า ๑๓ ลิตร  
   (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๓) 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ    ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
 ดังนั้นจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และ ครุภัณฑ์การเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ  จากหลักการและเหตุผลญัตติของนายกฯ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กองสา  
ประธานสภาเทศบาล ธารรสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงต่อที่ประชุม สภาฯแล้ว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ

อภิปราย  เชิญครับ  มีไหมครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติ
ที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล   เรื่อง 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์การเกษตร  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  โปรดยกมือครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ      
ปลัดเทศบาล  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ขอบพระคุณครับ  เรียนเชิญท่านประธานฯครับ   
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 17 เสียงนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.8  ครับ 

   5.8 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมือง   
จอมพล เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล      
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

นายส าราญ  จันทวงค์    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ญัตตินี้เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

จอมพล เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   ขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  เป็นผู้อ่านญัตติครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์   อนุญาต ครับ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวนรัชย์ธรณ์  สุวรรณภารต      เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางสาวนรัชย์ธรณ์   



 55 
นักวิชาการสาธารณสุข สุวรรณภารต  นักวิชาการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุญาต

อ่านญัตติต่อสภาฯ 
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลเป็น  
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล   โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
 ตามที่ เทศบาลเมืองจอมพลได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขเทศบาลเมืองจอมพล ซึ่ งตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อ 12 (3) ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภา ฯ 
มอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล โดยมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งตัวแทนสภา ฯ ในปัจจุบันได้หมดวาระไปแล้ว นั้น 
 
 
 
  

เหตุผล 
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) 
ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภา ฯ มอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล  
 

 นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
จอมพล จ านวน 2 คน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล  ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทั้งนี้ มีท่านสมาชิก จ านวน 1 ท่านคือ นางกนกวรรณ  บุญเชิด หมดสิทธิ์ใน
การคัดเลือกรับต าแหน่ง สมาชิกเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย จากสภา เนื่องจากเป็นตัวแทน ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว 
 
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิรัตน์ 
ปลัดเทศบาล  พ่ึงโพธิ์ทอง  เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตน าเรียนข้อกฎหมายเกี่ยวกับกองทุน 
เลขานุการสภาฯ  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ  ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามประกาศหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561  เป็นไป
ตามข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย        (3) 
สมาชิกสภาองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
จ านวน 2 ท่าน  ส าหรับอ านาจหน้าที่เป็นไปตามประกาศข้อที่ 16 คณะกรรมการ
กองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

  (1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ    
  (2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตาม    

ข้อ 10    
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  (3) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือ

แย้งกับประกาศนี้    
  (4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน 

หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพ   
  (5) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ  หรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับงาน

สาธารณสุข ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน  องค์กรหรือกลุ่มประชาชน  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

  (6 ) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับ เงิน           
การจ่ายเงิน  และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

   ในโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อบุคคล เพ่ือด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว  และก็เสนอชื่อสมาชิกฯที่ได้รับการเสนอชื่อจ านวน 2 ท่าน เพ่ือส่ง
ให้กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตที่ 5  เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป ขอ
เรียนเชิญท่านประธานฯครับ ขอบพระคุณครับ  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ  เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อได้เลยครับ  เชิญท่านสท.วรพงศ์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายวรพงศ์  แจ้งขัน   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวรพงศ์   
สมาชิกสภาเทศบาล    แจ้งขัน สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอท่านสท.กนกวรรณ  บุญเชิด ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรอง 2 ท่าน  1.สท.สุรินทร์  จันทวงษ์   2.สท.ภุชงค์  ไทรเล็กทิม  

ปลัดเทศบาล   
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ท่านสท.วรพงศ์  เสนอท่านสท.กนกวรรณ  บุญเชิด  โดยมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ     
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเสนอต่ออีกหนึ่งท่านครับ ขอเชิญท่านสท.กนกวรรณ  ครับ 
นางกนกวรรณ  บุญเชิด  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ   
สมาชิกสภาเทศบาล    บุญเชิด  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอท่านสท.ภาณ ี ฟักเขียว ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรอง 2 ท่าน  1.สท.สมประสงค์  จันทร์จรูญ   2.สท.วัชระ  พวงสุมาลี 
ปลัดเทศบาล มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ มีไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ  ขอ 
เลขานุการสภาฯ สรุปดังนี้นะครับ   ท่านสท.วรพงศ์  เสนอท่านสท.กนกวรรณ  บุญเชิด  เป็น

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล ท่านที่หนึ่ง 
โดยมีผู้รับรอง  2 ท่าน คือ1.สท.สุรินทร์  จันทวงษ์   2.สท.ภุชงค์  ไทรเล็กทิม    
และท่านที่สองสท.กนกวรรณ  บุญเชิด  เสนอท่านสท.ภาณี   ฟักเขียว  เป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล ท่านที่สอง  
โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน  1.สท.สมประสงค์  จันทร์จรูญ   2.สท.วัชระ  พวงสุมาลี  

นายส าราญ  จันทวงค์   เราได้ท าการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองจอมพล เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้คณะกรรมการมาแล้วจ านวน 2 ท่าน ต่อไปผม

จะถามมติในที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมือง
จอมพล   เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลเป็น  คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
โปรดยกมือครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  องค์ประชุมขณะนี้มีอยู่ทั้งสิ้น 16 ท่านนะครับ  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบ      
ปลัดเทศบาล  ทั้งสิ้น  16  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ขอบพระคุณครับ   
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เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญท่านประธานฯครับ   
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 16 เสียงนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.9  ครับ 

   5.9 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    (กองการศึกษา) 

นายส าราญ  จันทวงค์    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ญัตตินี้เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    (กองการศึกษา)   ขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่       
กองการศึกษาเป็นผู้อ่านญัตติครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์   อนุญาต ครับ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวรติกร   ศรัทธาผล      เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางสาวรติกร 
นักวิชาการศึกษา ศรทัธาผล  นักวิชาการศึกษา  กองการศึกษา  ขออนุญาตอ่านญัตติต่อสภาฯ 
 
 
  ด้วย  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รายการ  
เป็นเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
รายการที่ 1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จ านวน  2  เครื่อง  
เป็นเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 
 
 รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500.- 
บาท ส าหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดควาย คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้  
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 



 58 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพ ต่อนาที (ipm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสาร อัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า1ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 
 
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

โอนลดจาก 
 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 รายการ ค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
รายการที่ 2 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 รายการ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 
 
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

โอนลดจาก 
 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 รายการ ค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เหตุผล 
 เนื่องจากรายการงบประมาณตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ แต่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองจอมพลมีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อครูและบุคลากรจะได้มีเครื่องมือในการเตรียม
ความพร้อมเรื่องของการจัดการเรียนการสอน และอ่ืนๆ ของเด็กเล็กต่อไป 

 

 กองการศึกษา ไดต้รวจสอบการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ พบว่า การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เข้าลักษณะการตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27  ซึ่งก าหนดว่า 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  และกองการศึกษา มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ และเครื่องส ารองไฟฟ้า ไว้ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
แห่ง สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
  

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ         
ประธานสภาเทศบาล มีไหมครับ  ไม่มีนะครับ  ต่อไปผมจะถามมติในที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ

กับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล   เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  (กองการศึกษา)  โปรดยกมือครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มีครับ งด 
ปลัดเทศบาล ออกเสียงไม่มีนะครับ  ขอบพระคุณครับ เรียนเชิญท่านประธานฯครับ    
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 17 เสียงนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.10  ครับ 

    5.10 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองจอมพล เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองจอมพล        (กองการศึกษา) 

นายส าราญ  จันทวงค์    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ญัตตินี้เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกสมาชิก

สภาเทศบาลเมืองจอมพล เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองจอมพล    (กองการศึกษา)   ขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเป็นผู้อ่าน
ญัตติครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์   อนุญาต ครับ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวรติกร   ศรัทธาผล        เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางสาวรติกร 
นักวิชาการศึกษา ศรัทธาผล  นักวิชาการศึกษา  กองการศึกษา  ขออนุญาตอ่านญัตติต่อสภาฯ 
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลเป็นคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 
 
 
 

หลักการ 
   ตามที่เทศบาลเมืองจอมพลได้แต่งตั้งคณะกรรมการกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองจอมพลขึ้น ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดให้สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งตัวแทนสภา ฯ 
ในปัจจุบันได้หมดวาระไปแล้ว นั้น 
   การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล โดยสภาเทศบาลเมืองจอมพล เป็นผู้ด าเนินการสรรหา
และคัดเลือก จ านวน 2 คน เพ่ือเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองกระทุ่ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดควาย 
สถานศึกษาละ 1 คน 

เหตุผล 
 ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1.4 คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาฯ มอบหมาย จ านวน 2 คน ร่วมเป็น
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลเป็นคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองจอมพลจึงขอเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือโปรดพิจารณาสรรหา
และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองจอมพลทั้ง 2 แห่งต่อไป 
 
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิรัตน์ 
ปลัดเทศบาล  พ่ึงโพธิ์ทอง  เลขานุการสภาฯ  ตามมาตรฐานการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
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เลขานุการสภาฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดไว้ว่าข้อ 1.4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยมีจ านวนคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 9 คน  แต่ไม่เกิน  15 คน  ดังนี้   

  1.ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา 
  2.ผู้แทนศาสนสถาน 
  3.ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น 
  4.ผู้แทนชุมชน 
  5.ผู้แทนด้านสาธารณสุข 
  6.ผู้แทนผู้ปกครอง 
  7.ผู้แทนส านัก/กอง/ส่วน  การศึกษา 
  8.ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  9.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   ส าหรับวันนี้ ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองจอมพล มี 2 ศูนย์

ด้วยกันนะครับ  ก็จะขอให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ เสนอสมาชิกสภาฯ เข้ามาเป็น
กรรมการทั้ง 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 ท่าน ล าดับแรกขอไปที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด
ควาย ก่อนนะครับ  เรียนเชิญท่านสมาชิกฯได้เสนอครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์   ขอเรียนเชิญท่านสท.สมประสงค์  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอท่านสท.กรรณิการ์  ฉิมมะ 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรอง 2 ท่าน  1.สท.ภาณ ี ฟักเขียว   2.สท.วัชระ  พวงสุมาลี  

ปลัดเทศบาล  ท่านสท.สมประสงค์  เสนอท่านสท.กรรณิการ์  ฉิมมะ โดยมีผู้รับรองถูกต้อง 2 ท่านคือ 
เลขานุการสภาฯ 1.สท.ภาณี  ฟักเขียว   2.สท.วัชระ  พวงสุมาลี ขออนุญาตไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองกระทุ่ม ครับ  เรียนเชิญท่านสมาชิกฯครับ  
นายส าราญ  จันทวงค์   ขอเรียนเชิญท่านสท.กนกวรรณ  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางกนกวรรณ  บุญเชิด  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางกนกวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล บุญเชิด  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอท่านสท.สุนทรี  จันทนะโสตถิ์ ขอผู้รับรองด้วยคะ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรอง 2 ท่าน  1.สท.ชูศักดิ์  ตีกะพ้ี   2.สท.สมจิตร์  จันทร  
ปลัดเทศบาล                ท่านสท.กนกวรรณ  เสนอท่านสท.สุนทรี  จันทนะโสตถิ์ โดยมีผู้รับรองถูกต้อง 2 ท่านคือ 
เลขานุการสภาฯ                  1.สท.ชูศักดิ์  ตีกะพี้   2.สท.สมจิตร์  จันทร   ขอเชิญท่านประธานฯครับ  
นายส าราญ  จันทวงค์   เราได้ท าการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองจอมพล ทั้งสองศูนย์ครบแล้วนะครับ  ต่อไปผมจะถามมติในที่ประชุมว่า ท่าน

สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล   เรื่อง การสรรหา
และคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล (กองการศึกษา)  โปรดยกมือครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ ไม่เห็นชอบไม่มีครับ 

ปลัดเทศบาล  งดออกเสียงไม่มีนะครับ   สรุปนะครับ  
เลขานุการสภาฯ  -ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้ านตลาดควาย   ได้ท่ านสท.กรรณิ การ์   ฉิมมะ   เป็น

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  ได้ท่านสท.สุนทรี  จันทนะโสตถิ์    เป็น

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ขอบพระคุณครับ  เรียนเชิญท่านประธานฯครับ     
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 17 เสียงนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มีนะครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  ครับ  

ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกฯได้ทราบและ  
ประธานสภาเทศบาล ปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ เรื่องเกี่ยวกับงานศพ  ก็จะขอเรียนเชิญท่าน

รองมุ้ย  เป็นผู้ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ ท่านนายกฯมีอะไร
ครับ ขอเชิญครับ 

นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  กระผม 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง   นายกเทศมนตรีเมืองจอพล   ผมขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งครับ  

เรื่องงบประมาณประจ าปี 65  ตามวาระการประชุมที่ได้ก าหนดไว้ 4 สมัย  มันจะต้อง
ผ่านสภาฯในเดือนสิงหาคม   ฉะนั้นในเดือนมิถุนายนเราจะต้องมีการประชุมกันอีกหนึ่ง
ครั้ง   ก่อนจะเข้าในเดือนมิถุนายน โดยผ่านสภาฯท่านจะต้องท าแผนแล้ว  ถ้าง้านท าไม่
ทันนะครับ  และเดือนนี้เป็นเดือนของไตรมาส 3 แล้ว  ไตรมาสหนึ่งมี 9 เดือน  ไตรมาส
หนึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม   ไตรมาสสองคือเดือนมกราคม  
กุมภาพันธ์  มีนาคม   ไตรมาส 3 คือเดือนเมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  

 
  เราอยู่ไตรมาสที่ 3 แล้ว   ท่านสมาชิกสภาฯจะต้องลงไปในพ้ืนที่ ถนนกว้าง 6 เมตรขึ้น

ไป  ถนนก็แบ่งออกเป็นสองอย่างอีก เป็นถนนที่มีเจ้าของ ไม่ใช่เป็นของอบจ.  เป็นของ
ทางหลวงชนบท หรือเป็นทางหลวงของแผ่นดิน   และถนนที่ไม่ถึง 6 เมตร  อันนี้ใช้
งบประมาณของเทศบาลได้  ท่านต้องไปดูในหมู่ของท่านว่ามีกี่เส้น กี่ซอย   ถ้าท่านไม่ท า
แผนเข้ามา เราไม่สามารถผ่านสภาฯไปอนุมัติที่กรมป่าไม้ งบประมาณของท่านจะตก
ทันที  เพราะกรณีนี้มันมีมาแล้วครับ  นี่คือสาเหตุ   เพราะฉะนั้นท่านจะต้องไปสืบข้อมูล
ตรงนี้มา ถนนกว้างต่ ากว่า 6 เมตร  น้ าก็แบ่งเป็น 2 อย่างอีก  ถ้าจะเป็นสาธารณะ  เป็น
พ้ืนที่สาธารณะ ท่านอยากจะขุดบ่อใหญ่ๆท่านท าเรื่องมา แต่ต้องเป็นที่สาธารณะนะ  
และเรื่องไฟฟ้า ขอให้ท่านท าเรื่องไฟฟ้าสาธารณะมา เราจะมาร่วมพิจารณากัน  เรื่อง
ถนน  น้ า   ไฟ   ป้ายซอย   ส่วนป้ายซอยท่านไปคุยในหมู่บ้านเอาเองว่าท่านจะก าหนด
ป้ายซอยอะไร  แต่ชื่อนั้นจะต้องเขียนค าว่าเทศบาลเมืองจอมพล ผมขอฝากเลยนะครับ
เรื่องงบประมาณที่ท่านจะต้องท ามา  กองช่าง เจ้าหน้าที่เขาก็จะประสานกับทางท่าน
สมาชิกฯในเรื่องที่ท่านส่งมา  เรื่องประปาหมู่บ้าน ที่จะอยากจะมอบให้เทศบาลดูแล แต่
ต้องมอบทั้งหมู่นะ ท่านท าเรื่องมาได้เลย  ผมเปิดไว้แล้ว ผมจะเปิดกองการประปาขึ้นมา
เพ่ือด าเนินการตรงนี้  ก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านด้วย ขอบคุณครับ ขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯครับ  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ ที่ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบนะครับ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ขอเชิญครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนท่านประธานฯครับ  มีหนังสือในส่วนที่จะต้องแจกให้กับสมาชิกฯ ที่  
ปลัดเทศบาล รบ 55501/335   ท่านได้รับหนังสือเรื่องนี้แล้วหรือยังครับ  ผมจะให้เจ้าหน้าที่อธิบาย 
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เลขานุการสภาฯ ในส่วนของบัญชีแผนงานตามรายละเอียดที่แจ้ง ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบ

และเข้าใจ   ผมเกรงว่าถ้าท่านสมาชิกฯลงพ้ืนที่แล้วจะไม่เข้าใจกัน  ขอบคุณครับท่าน
ประธานฯ   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นน้อย  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวจารุวรรณ    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลิ่นน้อย  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   ขอให้เปิดบัญชีใบขวางคะ 
บัญชีแผนงานโครงการนี้ตอนนี้เราก็จะท าให้แยกเป็นหมู่ไปก่อน ว่าจะเสนอโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี  61 - 65  ที่ เราจะเพ่ิมเติม เพ่ือจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 65  ก็คือต้องเสนอโครงการ  ก็คือต้องไปดูความต้องการ
ของแต่ละหมู่บ้าน ว่ามีความเดือดร้อน  และก็มีการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน      
ถ้าเรามีตัวแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้านที่เราประชุมมาแล้ว เราก็เสนอมาได้เลย 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  เสนอเป็นหมู่หรือว่าเสนอเป็นเขต   
ปลัดเทศบาล  

เลขานุการสภาฯ 
นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นน้อย  ตอนนี้ให้เสนอเป็นหมู่มาก่อน  เพราะเรายังไม่มีเทศบาลเป็นชุมชน เรายังไม่ได้  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดตั้งคะ   
 
 
 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  คือตอนนี้สถานการณ์โควิด  ฉะนั้นเรายังไม่ต้องประชุมประชาคม ที่เป็น 

ปลัดเทศบาล ประชาคมต าบลถูกต้องไหมครับ   ปกติการท าแผนเราจะต้องประชุมของหมู่บ้าน พอ 

เลขานุการสภาฯ หมู่บ้านเสร็จเราจะต้องมาประชุมประชาคมที่ต าบล  เพ่ือมาจัดล าดับความต้องการ  และ
หลังจากนั้นเรามาเสนอผู้บริหารเทศบาลเลย  ผมอยากให้เสนอเข้ามาและได้พิจารณา
ร่วมกันว่าทุกอย่างมันจะได้ถูกต้อง เราจะได้ไม่ท างานซ้ าซ้อนทีเดียวจบเลย  สรุปว่าใน
เบี้องต้นให้ท่านรองพล เป็นผู้ที่พิจารณาก่อน โดยท่านจะต้องขอรับการประสานงานจาก
ท่านสท.ที่เกี่ยวข้องในฐานะที่ท่านอยู่หมู่ 10   เพราะขณะนี้เราเสนอในนามหมู่  เรายัง
ไม่ได้เสนอในนามเขต   ถ้าในนามเขตผมไม่มีปัญหาเลย    หมู่ที่  11  เรามีท่าน         
สท.บุญมาก   ท่านสท.สุนทรี  ก็ขอรบกวนท่านสท.นะครับท่านประสานกับผู้ใหญ่บ้าน
นิดหนึ่งเพราะท่านผู้ใหญ่บ้านจะมีแผนชุมชนอยู่ เป็นแผนการพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละ
หมู่อยู่ ซึ่งเขาจะต้องท าและเสนอให้กับท่านนายอ าเภอ    ท่านสมาชิกฯท่านไปดึงในแผน
นั้นออกมาแล้วก็มาเสนอให้กับทางสภาฯเราได้เห็นชอบ  แล้วก็เอามาด าเนินการเพ่ิมเติม
แผน 61-65  ก่อนนะครับ   หมู่ที่ 12 มีท่านสท.ชูศักดิ์  และท่านรองมุ้ย   หมู่ที่ 13 มี
ท่านสท.วรพงศ์  กับสท.กนกวรรณ    ก็ขอให้เสนอในนามหมู่นะครับ   รายละเอียดส่วน
อ่ืนสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ครับ  ถ้าท่านสงสัย มีผู้ที่จะสอบถามได้มี 2 ท่าน ก็คือ
ผู้อ านวยการกองช่าง กับนักวิเคราะห์ครับ  ขอบพระคุณครับ  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ  มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าท่านสมาชิกฯ 
ประธานสภาเทศบาล ไม่เข้าใจอะไรอย่างไรขึ้นมาปรึกษาท่านก็ได้นะครับ  เพราะว่าท่านให้ค าแนะน าได้ตลอด

ครับ เดียวมีอีกเรื่องหนึ่งครับ  คือเรื่องฌาปนกิจศพ ก็จะขอให้รองมุ้ยได้ชี้แจงสักนิดหนึ่ง
ครับ ขอเชิญครับ  
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นางมุ้ย   เทียมผูก  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางมุ้ย   
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตปรึกษาท่านสมาชิกฯทุกท่าน กรณีเมื่อมีงานศพต้องการให้ท่านสมาชิกฯทุก

ท่านได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพ  แล้วเราจะช่วยกันเดือนละเท่าไร  และจะจ่ายศพละเท่าไร 
และถ้าไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เราจะจ่ายไหม  แล้วศพอยู่กี่คืนเราจะจ่าย  ตรงนี้ขออนุญาต
ปรึกษาท่านทุกท่านนะคะว่า จะให้เก็บเดือนละเท่าไรดี  

นายบุญมาก  ทองอ่อน  จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของสมาชิกฯแต่ละหมู่นะครับ  ในพื้นที่ในเขต ให้ท าเป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล แต่ละเขตแต่ละหมู่ไปจะดีกว่า เอาความสะดวกของสมาชิกฯ  โดยมารยาทแล้วสมาชิกฯ

เขตไหนก็ต้องดูแลพี่น้องเขตนั้น   มี 3 เขต ก็แบ่งเป็น 3 กลุ่มก็ได้ครับ ขอบคุณครับ  
นางมุ้ย    เทียมผูก  ขอบคุณมากคะท่านสท.บุญมาก  จริงๆอยากจะให้รวมกันทั้งหมดเลย ถ้าเรา 
รองนายกเทศมนตรี รวมกลุ่มกันทั้งหมดเลยมันจะดูดี  เอาอย่างนั้นดีไหมทุกท่านรวมกันทุกเขต  ท่าน

ประธานสภาฯมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขออนุญาตครับ  เรียนท่านสมาชิกฯทุกท่านได้ทราบนะครับ การที่เราจะออกไป 
ประธานสภาเทศบาล งานแต่ละครั้งแต่ก่อนออกไปเป็นหมู่เป็นคณะไป  แต่มาตอนนี้เรามาเปลี่ยนแปลงมาเป็น

เทศบาล ผมก็อยากจะให้ท าเหมือนเดิมครับที่เราเคยปฏิบัติมา  ก็อยากให้ท่านสมาชิกฯ
ทุกท่านช่วยกันคิด ว่าเราจะท ากันอย่างไร  จะออกไปยังไง จะเก็บเดือนละเท่าไร  แล้วก็
ออกไปแต่ละครั้งไปเป็นเจ้าภาพแต่ละครั้งคืนหนึ่งประมาณเท่าไร   ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯ
ทุกท่าน ช่วยกันคิดช่วยกันชี้แนะนะครับ  เมื่อมีประชาชนหมู่บ้านของเราสูญเสียชีวิต  
เราก็ต้องออกไป ช่วยกันเสนอนะครับ  

 
 
 
 
นายบุญมาก  ทองอ่อน  เอาอย่างนี้นะครับ ผมว่าให้ท่านสมาชิกฯทุกคนกลับไปนอนคิดแล้วกลับมาประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล กันคราวหน้า ตัดสินใจให้ดีจะท าอะไร  เพราะมันยังไม่สายนะครับตอนนี้  มันเพ่ิงเริ่มต้น 

ไม่ต้องเร่งรีบ อย่างไรก็ไปท าบุญเขาอยู่แล้วกับผู้ตาย ไปปรึกษากันก่อนแล้วค่อยมา
ประชุมกันคราวหน้า ผมว่าจะดีไหม  ขอบคุณครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  เรียนท่านสท.บุญมาก ครับ การประชุมครั้งต่อไปก็คงจะนานครับ  เราก็มาคิดหา 
ประธานสภาเทศบาล แนวทางก่อน  แล้วถ้าเมื่อเราตกลงแนวทางของเราในวันนี้ได้ เราก็จะเริ่มปฏิบัติ   ถ้าเรา

จะรอประชุมในวันครั้งหน้าครั้งต่อไป เรายังไม่ก าหนดมา  ถ้าเกิดมีการสูญเสียในแต่ละ
หมู่บ้าน เราจะได้ไปร่วมฟังพระกับงานของเขานะครับ   ขอให้ช่วยกันคิดนะครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง     กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ การประชุมในครั้งหน้ายังไม่มีการ 
ปลัดเทศบาล  ก าหนดนะครับ  และก็ในสมัยประชุมเป็นเดือนสิงหาคมเลยครับ  ขอบพระคุณครับ       
เลขานุการสภาฯ 
นางกนกวรรณ  บุญเชิด  ขออนุญาตท่านประธานสภา และท่านสมาชิกฯ คือปกติที่เคยท ากันมาคือผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ก็จะออกไปร่วมกิจกรรมด้วย ไปร่วมกับสมาชิก  ถ้าสิ้นเดือนได้ค่าตอบแทนมาแล้วจะเก็บ

จะดีไหม แล้วเราจะเก็บกันเดือนละเท่าไร 
นายส าราญ  จันทวงค์  คืออย่างนี้ครับท่านสมาชิกฯ อย่างที่ท่านรองมุ้ย ได้คิดไว้คร่าวๆ จะตรงใจท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกฯหรือเปล่าไม่รู้นะครับ  คือเราจะเก็บท่านสมาชิกฯเดือนละ 500  บาท          

รองนายกฯคนละ 1,000  บาท   ท่านนายกฯ 1,500  บาท  รวมทั้งหมดหมื่นสามพัน
กว่าบาท  คือถ้าเราจะไปช่วยงานหนึ่งเราจะไปช่วยละเท่าไร  จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ  
ถ้าเดือนหนึ่ง 6 ศพ  เราจะไปช่วยได้งานละ 2,000  บาท   ถ้า 1,500  บาท ต่อหนึ่ง
เดือนเราจะออกได้ 9 ศพ  ในวงเงินที่เราก าหนด  ท่านสมาชิกฯเห็นด้วยกับตรงนี้หรือไม่ 
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นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม  ขออนุญาตเสนอครับ คือเราต้องลงมติก่อนว่าเราจะมอบให้ศพเท่าไร จะได้

เป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล บันทัดฐาน  จะมา 1,00 บาท  2,000 บาท  ไม่ได้  เดือนหนึ่งตายเยอะครับ   เรา

ก าหนดไปเลยว่าเราจะให้ศพละเท่าไร  พอเราได้ยอดแล้วเราก็มาดูกันว่าแต่ละเดือน และ
ลงทะเบียนไปจ่ายเป็นรายศพก็ได้  ขอบคุณครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง     กราบเรียนท่านประธานสภาฯครับ ผมเสนอแบบนี้ได้ไหมครับรวบรัดตัดตอน ขอ 
ปลัดเทศบาล  อนุญาตเป็นศพละ 2,000 บาท  ดีไหมครับ  จะก่ีศพก็แล้วแต่ครับ ไปจ่ายศพละ  
เลขานุการสภาฯ  2,000  บาท  เก็บท่านนายกฯ 1,500  บาท   ท่านรองนายกฯ 1,000 บาท   ท่าน

สมาชิกสภาฯ 500 ต่อเดือน  จะได้เงินทั้งหมด 13,500  บาท  เขตที่ 1 มอบ ให้
ท่านสท.กนกวรรณ  เป็นคนเก็บและเก็บทีมผู้บริหารด้วย   เขตที่ 2 ผมคงขอความกรุณา
ท่านสท.ภาณี  เก็บเขต 2    เขตที่ 3  เป็นท่านสท.สุนทรี    จากนั้นเก็บได้แล้วรวบรวม
มาให้ท่านสท.กนกวรรณ   เพื่อท าบัญชีในแต่ละเดือน  และเดือนหนึ่งจ่ายไปเท่าไร  กี่ศพ  
ท าเป็นบัญชีไว้  และหลังจากนั้นเมื่อมีการประชุมสภาฯก็มาแจ้งในที่ประชุมสภาฯทราบ  
ตามนี้ไหมครับ  ขอเป็นมติที่ประชุม  ขอเรียนเชิญท่านประธานฯครับ  

นายส าราญ  จันทวงค์  ท่านสมาชิกฯมีความคิดเห็นอย่างไรครับ  ที่ท่านเลขาฯได้อธิบายไปเม่ือสักครู่นี้ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ท่านสมาชิกฯทุกท่านมีความเห็นว่าเป็นอย่างไรครับ   
นางมุ้ย    เทียมผูก  สอบถามนิดหนึ่งคะ แล้วจะให้เก็บวันไหนกันดีคะ  
รองนายกเทศมนตรี    
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง     เก็บทุกวันที่ 1 ของเดือนนะครับ   
ปลัดเทศบาล    
เลขานุการสภาฯ  
 
    
นายส าราญ  จันทวงค์  คงเข้าใจนะครับ ทกุวันที่ 1 ของเดือนนะครับ ถ้าไม่มีใครคัดค้านอะไรก็ขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมด้วยนะครับ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ   
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง     สมาชิกให้ความเห็นชอบ  17  ท่าน ครับ    
ปลัดเทศบาล    
เลขานุการสภาฯ   
นายส าราญ  จันทวงค์  ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลทุกท่าน   ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล ชาญชัย  ท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  และหัวหน้าฝ่ายทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน

การประชุมในวันนี้ที่ได้แนะน ากันมาโดยตลอดครับ ผมขอขอบคุณ และขอปิดการประชุม
ครับ 

   
 

              .................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา  12.40  น. 
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                                (ลงชื่อ).................................................................เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                (นายวิรัตน์    พ่ึงโพธิ์ทอง)          /ผู้จดรายงานการประชุม 
       ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                     (นายส าราญ     จันทวงค)์ 
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////////////////////////////////////// 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครั้งแรก 

     วันศุกร์ที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา  15.00 น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

       ----------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 1. นายส าราญ จันทวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 2. นางกนกวรรณ บุญเชิด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 3. นายสุรินทร์ จันทวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 4. นายวรพงศ์ แจ้งขัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 5. นายชูศักดิ์ ตีกระพ้ี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 6. นายภุชงค์ ไทรเล็กทิม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 7. นายวัชระ พวงสุมาลี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 8. นางสาววิภาดา บัวบุญเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 9. นายสมประสงค์ จันทร์จรูญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล   
 10. นายสายชล ปิ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 11. นางสาวภาณี ฟักเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 12. นางสาวกรรณิการ์ ฉิมมะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 13. นายสมพร หลิมบุญงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 14. นางสาวสมจิตร์ จันทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 15. นางสุนทรี จันทนะโสตถิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 16. นายธงชัย วงค์สรประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 17. นายพยุง ประจวบวัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 18. นายบุญมาก ทองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
       
  
ผู้เข้าเข้าร่วมประชุม 
 1. นายพงษ์พันธ์   แสงสุวรรณ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
 2. นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี   
 3. นายสัญญา ถิรเขมกุล หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ จังหวัดราชบุรี  
 6. นายวิรัตน์ พ่ึงโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 7. จ่าเอกสมชาย เพ่งสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 8. นางอุบล ค าภูแสน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 9. นายปัศจิกรณ์ นวนนาง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 10. นางสาวจุฑารัตน์ ใจแสง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
 11.  นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 12. นางสาวรติกร ศรัทธาผล นักวิชาการศึกษา  
 13.  นางสาวนรัชย์ธรณ์  สุวรรณภารต นักวิชาการสาธารณสุข   
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 14. นางกิ่งกนก ปุญญมาโนชญ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
       ………………………………………………………………….. 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครั้งแรก 
วันศุกร์ที่  7  พฤษภาคม  2564   เวลา  15.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
............................ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครั้งแรก ตามประกาศ 
 เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก  
ระเบียบวาระท่ี 2   เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

ระเบียบวาระท่ี 3   เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

4.1 เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

   4.2 ก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
                              และประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2565 

   4.3 ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล แถลงนโยบายต่อ  
                           สภาเทศบาลเมืองจอมพล 

   4.4 การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
   1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
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เริ่มประชุมเวลา  15.00  น. 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง    การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกนี้ เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการ 

ปลัดเทศบาล  จังหวัดราชบุรี  ท่านพงษ์พันธ์   แสงสุวรรณ  ท่านปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   
เลขานุการฯชั่วคราว  ท่านท้องถิ่นจังหวัด และท่านผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายครับ 

   วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก  ยังไม่มีเลขานุการสภา  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  7   ก าหนดว่าในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก   ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  ดังนั้น
ผมนายวิรัตน์   พ่ึงโพธิ์ทอง   ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล  ขออนุญาตท าหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองจอมพลชั่วคราว   ตามมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562  และข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
ข้อ  25  เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบว่า  สมาชิกสภาเทศบาล
มาประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่  ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด
......18.....ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม 

    ขณะนี้ได้เวลาในการด าเนินการประชุมในล าดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี  ท่านพงษ์พันธ์   แสงสุวรรณ  ท่านปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี ได้เรียนเชิญจุดธูป  เทียน บูชาพระรัตนตรัย  และขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาพร้อม
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยืนขึ้นครับ   

 

  (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
  

  ในล าดับต่อไปผมขออนุญาตแนะน าท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ท่านแรกขอแนะน า
นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ  ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  ท่านที่สองนายสัญญา  ถิรเขมกุล ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานกฎหมายฯส านักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  ในล าดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี  ให้เกียรติประดับขีดกับสมาชิกสภาทุกท่าน ก่อนที่จะเริ่มการประชุม เพ่ือเป็น
เกียรติให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ และเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ให้ท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสวมอินทรธนูที่บ่าซ้ายของสมาชิกสภาทุกท่านครับ  ถือว่าเป็นเกียรติกับท่านสมาชิก
สภาทุกๆท่านนะครับ 

    ผมขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
   ครั้งแรก  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาล  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจอมพล ลงวันที่  22  เมษายน 2564  ครบทุกเขตเรียบร้อยแล้ว  
นั้น   

    เทศบาลเมืองจอมพลรายงานขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองจอมพลครั้งแรก มาตรา 24  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562    

    ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้ว เพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาลเมืองจอมพล อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา  24  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  ประกอบข้อ 6 – 7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554                 
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จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก ในวันที่ 7  พฤษภาคม  2564           
เวลา   15.00  น.   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล   ประกาศ ณ วันที่  3  
พฤษภาคม 2564    นายรณภพ   เหลืองไพโรจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ในล าดับต่อไป  
ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี  ท่านพงษ์พันธ์   แสงสุวรรณ   ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง
จอมพลในล าดับต่อไปครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ   

ระเบียบวาระท่ี   1     ผู้ ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก            
ตามประกาศ  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครั้งแรก 

นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ เรียนท่านท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล และท่านผู้มีเกียรติ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ทุกท่านตามท่ีได้มีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี         
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า ลงวันที่  22  เมษายน 2564  จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี  และ 
ราชการจังหวัดราชบุรี ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 

2564   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้ว   เพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาลเมืองจอมพล  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  24  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 6 – 7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก  ในวันที่ 7  พฤษภาคม  2564   
เวลา  15.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล   ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นแห่งการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่จะน าประโยชน์มาสู่ท้องถิ่น  ขอให้ท่านรักษาและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ทั้งจะซื้อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น  ตามค ากล่าว
ปฏิญาณตน  บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้ง
แรก ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวได้ด าเนินการต่อไปครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง   กราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ซึ่งท่านจะได้อยู่ร่วมประชุมกับเรา   
ปลัดเทศบาล ด้วย ในล าดับต่อไปเป็นการเลือกประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  วิธีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

เลขานุการฯชั่วคราว  ชั่วคราว  ก็จะพิจารณาจากสมาชิกสภาฯผู้ที่มีอายุสูงสุด ก็คือผู้อาวุโสที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ ซึ่งได้
ตรวจสอบวัน  เดือน  ปี   เกิดของสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว   ปรากฏว่า สมาชิกฯที่มี
อาวุโสสูงสุดได้แก่   นายบุญมาก  ทองอ่อน  ซึ่งเกิดเมื่อปี  2495  ปัจจุบันอายุ   69  ปี        
จึงขอเชิญ  นายบุญมาก   ทองอ่อน   มาเป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเชิญประจ าที่นั่ง
ของประธาน  และด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลต่อไป 

นายบุญมาก   ทองอ่อน   เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนที่จะด าเนินการ 

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เลือกประธานสภาเทศบาลผมจะน าสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  ขอเชิญ 
เลขานุการสภาช่วยชี้แจงครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ม ี

ปลัดเทศบาล เกียรติทุกท่าน   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14       
เลขานุการฯชั่วคราว  พ.ศ. 2562  มาตรา  17  ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล  จะต้องปฏิญาณตนในที่

ประชุมสภาเทศบาลว่า  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 

นายบุญมาก   ทองอ่อน  ต่อไปนี้ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล ทุกท่านกล่าวค าปฏิญาณ โดย 

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวตามผมพร้อมกัน ครับ 
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ข้าพเจ้า............................(ออกชื่อผู้ปฏิญาณ)......................ขอปฏิญาณว่า  “จะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่น”    

   ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ครับ  

ระเบียบวาระท่ี   2    เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

นายบุญมาก   ทองอ่อน ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  
ปลัดเทศบาล   พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 20 “สภาเทศบาลมีประธานคน 

เลขานุการฯชั่วคราว  หนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติ
ของสภาเทศบาล” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น    
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากใน
การตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คน
มาช่วย  ฉะนั้น ขอเชิญท่านประธานสภาชั่วคราว ให้สมาชิกสภาเสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภา
เทศบาล 

นายบุญมาก   ทองอ่อน หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาชั่วคราว    สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครับ   
นายสมพร  หลิมบุญงาม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร        
สมาชิกสภาเทศบาล   หลิมบุญงาม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3 ขอเสนอชื่อนายส าราญ  จันทวงค์  

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองด้วยครับ           
ผู้รับรองท่านที่ 1…นางสมจิตร์……จันทร……… 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายชูศักดิ์……ตีกะพ้ี…………………………… 
    

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการฯชั่วคราว 

นายบุญมาก   ทองอ่อน  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ นายส าราญ  จันทวงค์   เป็นประธานสภาเทศบาล     
ประธานสภาชั่วคราว    และมีผู้รับรองครบถ้วนนะครับ   เมื่อมีผู้รับรองครบถ้วน มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะเสนอ

ชื่อประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล อีกไหมครับ  ไม่มีแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ 
นายส าราญ  จันทวงค์    เป็นประธานสภาเทศบาลเพียงคนเดียวนะครับ  ขอเชิญเลขานุการสภา 
อธิบายระเบียบครับ 
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นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
ปลัดเทศบาล   ข้อ  14   ก าหนดว่า   “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ
เลขานุการฯชั่วคราว  เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือ                     
   ว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายบุญมาก   ทองอ่อน เมื่อมีผู้เสนอชื่อ นายส าราญ  จันทวงค์  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

ประธานสภาชั่วคราว    เพียงคนเดียว ซึ่งตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล ดังนั้นจึงถือว่า 
นายส าราญ  จันทวงค์   ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล และผมจะได้ท า
หนังสือรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพ่ือขอให้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล        
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา    
20 ต่อไป  ขอเชิญเลขาฯอ่านค าสั่งจังหวัดครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขออนุญาตครับ ค าสั่งจังหวัดราชบุรี  ที่ 1857/2564    เรือ่ง  แตง่ต้ังประธานสภา 

ปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองจอมพล  ด้วยสภาเทศบาลเมืองจอมพล  มีมติให้ นายส าราญ  จันทวงค์   เป็น 

เลขานุการฯชั่วคราว  ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมล  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์
ที่ 7 พฤษภาคม 2564  นั้น  จังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี จึงแต่งตั้ง นายส าราญ  จันทวงค์  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
ทั้ งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สั่ ง  ณ  วันที่   7  พฤษภาคม พ.ศ.2564   นายพงษ์พันธ์            
แสงสุวรรณ   รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   บัดนี้ท่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เรียบร้อยแล้ว    
จึงขอเรียนเชิญ  นายส าราญ  จันทวงค์   นั่งประจ าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  และ
ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี  3  ต่อไป 

นายส าราญ  จันทวงค์     ตามท่ีจังหวัดราชบุรี ได้ค าสั่งแต่งตั้งให้ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล   ดังนั้น            
ประธานสภาเทศบาล  ข้าพเจ้าจึงขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระที่   3  ต่อครับ  

ระเบียบวาระท่ี   3     เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

นายส าราญ  จันทวงค์ ขอเชิญเลขานุการสภา    ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  
ปลัดเทศบาล   พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 20 “สภาเทศบาลมีประธาน       
เลขานุการฯชั่วคราว  คนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตาม

มติของสภาเทศบาล” ประกอบกับกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน  ต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่
เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม  แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากในการ
ตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คน    
มาช่วย    และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
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ข้อ 11   เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการ
สภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 

นายส าราญ  จันทวงค์    หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล ครับ   

นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมประสงค์        
สมาชิกสภาเทศบาล   จันทร์จรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายสมพร  หลิมบุญงาม  เป็น

รองประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองด้วยครับ   
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสุรินทร์  จันทวงษ์ 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการฯชั่วคราว 

นายส าราญ  จันทวงค์  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ นายสมพร  หลิมบุญงาม    เป็นรองประธานสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองจอมพล และมีผู้รับรองครบถ้วนนะครับ  เมื่อมีผู้รับรองครบถ้วน มีท่านสมาชิกสภา        
                เทศบาลผู้ใดจะเสนอชื่อรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล อีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ    
   ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ นายสมพร  หลิมบุญงาม  เป็นรองประธานสภาเทศบาล 

                            เพียงคนเดียวนะครับ  ขอเชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
ปลัดเทศบาล   ข้อ  14   ก าหนดว่า   “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น   รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ 

เลขานุการฯชั่วคราว  เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือ
ว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

นายส าราญ  จันทวงค์     เมื่อมีผู้เสนอชื่อ นายสมพร  หลิมบุญงาม  เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
ประธานสภาเทศบาล เพียงคนเดียว    ซึ่งตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล  ดังนั้นจึง    
                            ถือว่า นายสมพร  หลิมบุญงาม  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  และผม  
                              จะได้ท าหนังสือรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพ่ือขอให้แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาล 

   เมืองจอมพล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14 )  พ.ศ.    
              2562  มาตรา 20  ต่อไป  ไประเบียบวาระท่ี 4 ต่อครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)   

   4.1  เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

นายส าราญ  จันทวงค์    ต่อไปขอประชุมในระเบียบวาระที่  4.1   เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว อธิบายระเบียบ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
ปลัดเทศบาล    ข้อ  18  ก าหนดว่า   “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
เลขานุการฯชั่วคราว  ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ 
                  ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  ส่วนวิธีการเลือกก็ให้เป็นตาม 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 8  คือ   
    ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  โดยต้องมีสมาชิกสภา  
                 ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   ถ้ามีผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา 

                       เทศบาลเพียงคนเดียว  ก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

                      สภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  14   คือให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก 

นายส าราญ  จันทวงค์    หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ข้าพเจ้าขอให้ 
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ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล   
นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์        
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3 ขอเสนอนายวิรัตน์  พ่ึงโพธิ์ทอง  ปลัดเทศบาล เป็น

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล ขอผู้รับรองด้วยคะ 

   ผู้รับรองท่านที่ 1…นางกนกวรรณ  บุญเชิด 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายธงชัย  วงค์สรประเสริฐ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการฯชั่วคราว 

นายส าราญ  จันทวงค์  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการ
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองจอมพล  และมีผู้รับรองครบถ้วนนะครับ เมื่อมีผู้รับรองครบถ้วน มีท่านสมาชิก 

                  สภาเทศบาลผู้ใดจะเสนอชื่อเลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล อีกหรือไม่ ไม่มีแล้วนะครับ  
   ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการ          
        สภาเทศบาลเพียงคนเดียว  เมื่อมีผู้เสนอชื่อ นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ปลัดเทศบาล  เป็น  
   เลขานุการสภาเทศบาล  เมืองจอมพล  เพียงคนเดียว    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

   ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  14   ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็น 

   เลขานุการสภาเทศบาล  ดังนั้นจึงถือว่า นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ปลัดเทศบาล  ได้รับเลือกเป็น 

   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯตัวจริงมานั่งปฏิบัติหน้าที่ครับ 

   ต่อไปเป็นข้อที ่4.2     

   4.2  ก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564  และประชุมสมัย 

   สามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2565 
 

นายส าราญ  จันทวงค์ เชิญเลขานุการสภา อธิบายระเบียบครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนประธานและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล ที่ทรงเกียรติทุกท่าน  ตาม 

ปลัดเทศบาล   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 24   
เลขานุการสภาฯ   ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม

สมัยสามัญประจ าปีให้ภาเทศบาลก าหนด    ประกอบกับ วรรคสี่  ก าหนดว่า  สมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด    รวมทั้ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2547  ข้อ   11  ก าหนดว่า  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้  (2)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุม
สมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน 

นายส าราญ  จันทวงค์  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง  ผมขอสรุปว่า  ระเบียบวาระนี้ให้ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2564   ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
   พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 24  ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มี 
   สมัยประชุมสามัญสี่สมัย    ส่วนเรื่องระยะเวลาก าหนดว่าสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี 
   ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน    และเม่ือเราก าหนดระยะเวลาและสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี   

   พ.ศ. 2564   แล้วเราก็ต้องก าหนด และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.  
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   2565   

   ดังนั้นผมจึงขอแยกประเด็นพิจารณาทีละประเด็นคือ 

    1. เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564  แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด 
    2. เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564  แต่ละสมัยจะมีก่ีวัน 
    3. เราจะก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2565  สมัยแรก   
        เมื่อใด 
    4. เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2565 สมัยแรก มีกี่วัน 
    ผมขอให้สภาเทศบาลพิจารณาทีละประเด็นดังนี้ 
    ประเด็นที่ 1       เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564 แต่ละสมัย 
    จะเริ่มเม่ือใด   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
นายสมพร  หลิมบุญงาม     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร  หลิมบุญงาม        
รองประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3 ขอเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  
                                2564 ดังนี้   
   สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่  11   พฤษภาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่  1   สิงหาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่  1   ตุลาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่  1   ธันวาคม   2564 
   ขอผู้รับรองครับ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นางกนกวรรณ  บุญเชิด 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถกูต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 

นายส าราญ  จันทวงค์  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้
ประธานสภาเทศบาล ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564   ดงันี ้
   สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่  11   พฤษภาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่  1   สิงหาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่  1   ตุลาคม   2564 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่  1   ธันวาคม   2564 
   ต่อไปผมจะถามประเด็นที่ 2  ว่า เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564  แต่ละ  
            สมัยจะมีก่ีวัน  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
นางกนกวรรณ  บุญเชิด       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ  บุญเชิด        
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1   ขอเสนอก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
   2564   สมัยละ 30 วัน   ขอผู้รับรองคะ 

   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสมพร  หลิมบุญงาม 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายวรพงศ์  แจ้งขัน 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภาแห่งนี้
ประธานสภาเทศบาล ก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2564  สมัยละ   30  วัน  ต่อไปผมขอให้สภา                   
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  เทศบาล  พิจารณาประเด็นที่ 3   ว่าเราจะก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
2565                           สมัยแรก  เมื่อใดเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
นายสมพร  หลิมบุญงาม เรียนประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายสมพร  หลิมบุญงาม    
รองประธานสภาเทศบาล     ขอเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  สมัยแรก ในวันที่  1    
                                 กุมภาพันธ์   2565    ขอผู้รับรองครับ 
    ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นางกนกวรรณ  บุญเชิด 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้
ประธานสภาเทศบาล ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2565   ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์   2565 

    ต่อไปผมขอให้สภาเทศบาลพิจารณาประเด็นที่ 4   ว่า  เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ 
   ประจ าปี  2565 สมัยแรก มีกี่วัน      
นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์        
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3   ขอเสนอก าหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ 
   ประจ าปี 2565 สมัยแรก จ านวน   30 วัน    ขอผู้รับรองด้วยคะ 

   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นางสาวสมจิตร์  จันทร 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ 
ประธานสภาเทศบาล    ก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2565  สมัยแรก มีระยะเวลา  30 วัน                   
   ขอไปวาระท่ี 4.3 

    4.3 ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมือง   
    จอมพล 

นายส าราญ  จันทวงค์ เชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนประธานและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล ที่ทรงเกียรติทุกท่าน  ตาม 

ปลัดเทศบาล   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา        
เลขานุการสภาฯ  48 ทศ   ก าหนดว่าก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา

เทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล   โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ซึ่งวันประกาศ ประกาศผลเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  ก็คือวันที่  22  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564    และจะครบ 30  วัน ในวันที่
21  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564   

นายส าราญ  จันทวงค์  ท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบให้กับท่านสมาชิกฯได้ทราบแล้ว  ผมขอน าเรียนว่า 
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกฯ ได้ยื่นหนังสือ แจ้งมาถึงผม โดยให้เรียกเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เพื่อให้ 

 นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  และท่านขอจะแถลงในสมัยประชุมสามัญ       
 สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564   ในวันที่  11  พฤษภาคม 2564   ผมจึงขอแจ้งให้ทุกท่านในที ่

   ประชุมทราบ  และเราจะมาประชุมกันอีกครั้ง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564   สมัยสามัญ   
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   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2564   เวลา  10.00 น.  ส่วนเอกสารจะให้เจ้าหน้าที่จัดส่งตาม 

   ระเบียบต่อไปครับ ขอไปวาระท่ี 4.4    

   4.4  การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

   1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

นายส าราญ  จันทวงค์  เชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนประธานและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม
ปลัดเทศบาล   พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา  32 
เลขานุการสภาฯ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 103  
   (1),  ข้อ 105 (2) (3) ก าหนดว่าให้สภาเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาไว้ไม่เกิน  
   2 คณะ คือ 

1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     

   และให้มีจ านวนกรรมการไม่น้อยว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และวิธีการเลือกคณะกรรมการสภา 
               ท้องถิ่นใช้วิธีเลือกตามข้อ 12 และใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายส าราญ  จันทวงค์ ท่านเลขาฯ ได้อธิบาย ข้อบังคับให้กับท่านสมาชิกได้ทราบแล้วนะครับว่าเราจะต้องเลือก 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการประจ าสภา จ านวน 2 คณะ  
   คณะที่ 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
   คณะที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     
   ซึ่งในสภาเทศบาลเมืองจอมพล  ก็เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพราะของเราเป็น 
       เทศบัญญัตินะครับ  จ านวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  วิธีเลือกก็ใช้ตาม 
   ข้อ 12 ครับ  เราเลือกทั้ง 2 คณะ ครับ จะขอเริ่มคณะแรกก่อนคือ คณะกรรมการตรวจรายงาน 
   การประชุม  คณะนี้ผมจะขอถามท่านสมาชิกว่าเราจะก าหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
   ประชุมนี้กี่ท่านครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณสมจิตร์  จันทร  เสนอครับ 
นางสาวสมจิตร์  จันทร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวสมจิตร์  
สมาชิกสภาเทศบาล  จันทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3 ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
               จ านวน  3   คน ขอผู้รับรองด้วย  ขอขอบคุณ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายชูศักดิ์  ตีกะพ้ี 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณสมจิตร์  จันทร  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล จ านวน  3  คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีไหมครับ        
   ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม จ านวน  3  คน  ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน  โดยจะเลือกทีละหนึ่งคน 
โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใดเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  1 ครับ  เชิญคุณสมพร  หลิมบุญงาม ครับ  

นายสมพร  หลิมบุญงาม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร       
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รองประธานสภาเทศบาล หลิมบุญงาม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3 ขอเสนอคุณภุชงค์  ไทรเล็กทิม     
    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์ คุณสมพร  หลิมบุญงาม เสนอ คุณภุชงค์  ไทรเล็กทิม  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  1  

เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ   ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีบุคคลใดเสนอบุคคลอ่ืน  เป็นอันว่า 
   คุณภุชงค์  ไทรเล็กทิม   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1   ต่อไปผมจะถาม

ท่านสมาชิกว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  2 ครับ  เชิญ
เสนอชื่อครับ  เชิญคุณกนกวรรณ  บุญเชิด ครับ     

นางกนกวรรณ  บุญเชิด  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ    
สมาชิกสภาเทศบาล  บุญเชิด  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1  ขอเสนอคุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  2  ขอผู้รับรองด้วยคะ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสุรินทร์  จันทวงษ์ 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายพยุง   ประจวบวัน    
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 

นายส าราญ  จันทวงค์ คุณกนกวรรณ  บุญเชิด  เสนอ  คุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมคนที่  2  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่  ขอเชิญเสนอชื่อครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  เป็นอันว่า คุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ   
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  3 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ       
คุณภุชงค์  ไทรเล็กทิม  ครับ 

นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายภุชงค์        
สมาชิกสภาเทศบาล  ไทรเล็กทิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1   ขอเสนอ คุณชูศักดิ์  ตีกะพ้ี  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายวัชระ   พวงสุมาลี 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายวรพงศ์  แจ้งขัน   
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 

นายส าราญ  จันทวงค์  คุณภุชงค์  ไทรเล็กทิม  เสนอ  คุณชูศักดิ์  ตีกะพ้ี   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมคนที่ 3   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญ

เสนอชื่อครับ   ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  เป็นอันว่า  คุณชูศักดิ์  ตีกะพ้ี  เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ครบทั้ง  3  ท่าน 
แล้วนะครับ ซึ่งในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 คน ที่ได้เสนอไว้  และได้รับเลือก
มีชื่อดังนี้ครับ   

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย 
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    1. คุณภุชงค์   ไทรเล็กทิม     
    2. คุณสมประสงค์   จันทร์จรูญ    
    3. คุณชูศักดิ์   ตีกะพี้       
   คณะกรรมการครบทั้ง  3 ท่านแล้ว    
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ผมจะเป็นผู้ที่บันทึกรายงานการประชุม และท่านประธานสภาฯจะเป็นผู้ลงนาม 
ปลัดเทศบาล   รายงานการประชุม ก่อนที่ท่านประธานสภาฯจะลงนามในรายงานการประชุม ก็ต้องให้สมาชิกฯ 
เลขานุการสภาฯ  ทั้ง 3 ท่านนี้ได้ตรวจรายงานการประชุมก่อนครับ เมื่อได้มีการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อย

แล้ว จึงจะน าเข้าที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมต่อไปนะครับ   
นายส าราญ  จันทวงค์  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ    ผมจะถามว่า 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้ ซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้จ านวนคณะกรรมการไม่น้อย

กว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน 7 คน  สภาแห่งนี้จะก าหนดคณะกรรมการจ านวนกี่ท่านครับ เชิญท่าน
สมาชิกเสนอครับ เชิญคุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ ครับ 

นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมประสงค์   
สมาชิกสภาเทศบาล จันทร์จรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 2   ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ จ านวน  3 คน ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอขอบคุณ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นายสุรินทร์  จันทวงษ์ 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายชูศักดิ์   ตีกะพ้ี    
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล ข้อบัญญัติ  จ านวน  3  คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน     

มีไหมครับ  ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีเป็นอันว่า สภาแห่งนี้ เห็นควรเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 3  คน   ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน โดยจะเลือกทีละ
หนึ่งคน โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใด
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ครับ เชิญคุณสมจิตร์  จันทร ครับ  

นางสาวสมจิตร์  จันทร  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวสมจิตร์   
สมาชิกสภาเทศบาล  จันทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3  ขอเสนอ คุณสุรินทร์  จันทวงษ์  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1  ขอผู้รับรองด้วยคะ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์ 
   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายธงชัย   วงค์สรประเสริฐ    
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณสมจิตร์  จันทร  เสนอ คุณสุรินทร์  จันทวงษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง    
ประธานสภาเทศบาล ข้อบัญญัติ คนที่ 1   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่      

ขอเชิญเสนอชื่อครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าคุณสุรินทร์  จันทวงษ์   เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือกบุคคล
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ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2    เชิญเสนอชื่อครับ เชิญคุณสุนทรี       
จันทนะโสตถิ์  ครับ  

นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางสุนทรี          
สมาชิกสภาเทศบาล   จันทนะโสตถิ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เขต 3  ขอเสนอ คุณธงชัย  วงค์สรประเสริฐ 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยคะ 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นางสาวภาณี  ฟักเขียว 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายพยุง  ประจวบวัน   
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์ คุณสุนทรี  จันทนะโสตถิ์  เสนอ คุณธงชัย  วงค์สรประเสริฐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  เป็นอันว่า  คุณธงชัย  วงค์สรประเสริฐ  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็น
ควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   คนที่ 3   เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ
คุณธงชัย  วงค์สรประเสริฐ  ครับ 

นายธงชัย  วงค์สรประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายธงชัย       
สมาชิกสภาเทศบาล   วงค์สรประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เขต 3   ขอเสนอ คุณวัชระ  พวงสุมาลี  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วย 
   ผู้รับรองท่านที่ 1…นางสาววิภาดา  บัวบุญเลิศ 

   ผู้รับรองท่านที่ 2…นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม    
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ   
ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณธงชัย  วงค์สรประเสริฐ  เสนอ คุณวัชระ  พวงสุมาลี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  

ขอเชิญ เสนอชื่อครับ   ไม่มีนะครับ   เมื่อไม่มี  เป็นอันว่า  คุณวัชระ  พวงสุมาลี    เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 ครับ   เราเลือกมาครบทั้ง  3  ท่านแล้ว   ที่ได้
เสนอไว้  และได้รับเลือกมีชื่อดังนี้ครับ 

 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย 
   1. คุณสุรินทร์   จันทวงษ์   
   2. คุณธงชัย     วงค์สรประเสริฐ   
   3. คุณวัชระ     พวงสุมาลี   
       
   ทั้ง  3   ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามที่สภาแห่งนี้เห็นควรครับ ซึ่งเราได้

เลือกมาท้ัง  2  คณะแล้ว ขอขอบคุณครับ ขอเชิญเลขาฯครับ     
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ก็ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้เชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้แนะน าตัวต่อสภาฯสักนิด   
ปลัดเทศบาล   เนื่องจากหลายท่านก็ยังไม่รู้จักกันนะครับ ก็ขออนุญาตท่านประธานฯครับ 

เลขานุการสภาฯ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ได้ครับ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านแนะน าตัวต่อสภาฯด้วยนะครับ จะได้รู้จัก 
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ประธานสภาเทศบาล กัน แต่ละเขตเลยครับ ทางหน่วยงานก็จะได้ประสานงานกันได้ถูกต้องครับ  ขอบคุณครับ       

เราประชุมมาจนครบระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ท้องถิ่นจังหวัด   สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุมครับ  

 
 

เลิกประชุม เวลา  16.30  น. 
 
 

                                (ลงช่ือ).................................................................เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
              (นายวิรัตน์    พึ่งโพธิ์ทอง)          /ผู้จดรายงานการประชุม 
     ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 

 
 

   (ลงช่ือ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                 (นายส าราญ     จันทวงค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

นางพิมลพรรณ   ภิริยะกากูล  ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ท่านรองรณภพ  เหลืองไพโรจน์   
พนักงานหอกระจายข่าว    รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียน

บูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาครั้งแรก ของสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอเรียน
เชิญค่ะ  

  (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ได้มีประกาศ  
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รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่ 1/2558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นการชั่วคราวแล้วนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.
2552 และข้อ 6 ถึง ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น       พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึง
ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก ในวันนี้ และนับว่าเป็นการเริ่มต้น 
แห่งการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะน าประโยชน์มาสู่ท้องถิ่น ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก ณ บัดนี้ครับ 

นางพิมลพรรณ   ภิริยะกากูล  เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาครั้งแรก ของสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   
พนักงานหอกระจายข่าว จึงขอเรียนเชิญ นายประกอบ  อินทร์เกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขึ้นเป็น

ประธานสภาชั่วคราว และขอเรียนเชิญ นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรีชั่วคราว และด าเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญ 

 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ     เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ก่อนที่จะด าเนินการเลือก 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ประธานสภาเทศบาลผมจะน าสมาชิกสภาเทศบาลกล่าว ค าปฏิญาณตน  ขอเชิญ 

เลขานุการสภา   ช่วยชี้แจงครับ  
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  กราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ 
ปลัดเทศบาล ทรงเกียรติทุกท่าน และท่านนายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในล าดับต่อไปก่อนที่ 
เลขานุการสภาชั่วคราว จะมีการเลือกประธานสภา  ขออนุญาตกราบเรียนเรื่องระเบียบการเลือกประธานสภา ในการ

เลือกประธานสภาในครั้งนี้ ก่อนที่จะด าเนินการเลือก ผมขอท่านประธานสภาชั่วคราว ซึ่ง
ได้แก่ท่านประกอบ  อินทร์เกตุ  ซึ่งเกิดเมื่อปี 2478 ปัจจุบันอายุ  80 ปี  ซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุด
ในสมาชิกสภาเทศบาลเมือง  ขอให้น ากล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ก่อนเข้ารับ
ต าแหน่ง  ขอเรียนเชิญครับ    

นายประกอบ  อินทร์เกตุ     ต่อไปนี้ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีทุกท่าน   กล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว โดยขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวตามผมพร้อมกัน ครับ 

ข้าพเจ้า.......นายประกอบ     อินทร์เกตุ    ........(ออกชื่อผู้
ปฏิญาณ).......     ขอปฏิญาณว่า  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”  

ขอเชิญนั่งครับ    ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี   1     เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ       ขอเชิญเลขานุการสภา    ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามระเบียบ               
ปลัดเทศบาล  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  7  ก าหนดว่า 
เลขานุการสภาชั่วคราว ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก   ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภา

ท้องถิ่นชั่วคราว   ดังนั้นจึงขออนุญาตกราบเรียนเข้าสู่ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง เลือก
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ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 13)   พ.ศ.2552  มาตรา 20   “สภาเทศบาลมีประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภา
คนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล” 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น   การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้ วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คนมาช่วย  ฉะนั้น  ขอเชิญท่านประธานสภาชั่วคราว  
ให้สมาชิกเสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาล 

นายประกอบ  อินทร์เกตุ    หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาชั่วคราว    สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นายทวีป  เหนือมณีมงคล  
  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ    มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีทา่นสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  
ประธานสภาชั่วคราว    เป็นประธานสภาเทศบาลและมีผู้รับรองครบถ้วนนะครับ เมื่อมีผู้รับรองครบถ้วน  มีท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะเสนอชื่อประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ 
ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อนายทวีป  เหนือมณีมงคล เป็นประธานสภาเทศบาล 
เพียงคนเดียวครับ ขอเชิญเลขานุการสภา อธิบายระเบียบครับ 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไข 
ปลัดเทศบาล   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ  14   ก าหนดว่า   “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น    
เลขานุการสภาชั่วคราว รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี การเสนอชื่อผู้ สมควรได้รับการ

แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ    เมื่อมีผู้เสนอชื่อ นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
ประธานสภาชั่วคราว    เพียงคนเดียว    ซึ่งตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล    ดังนั้นจึง

ถือว่า นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี    และผม
จะได้ท าหนังสือรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพ่ือขอให้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
เมืองราชบุรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13 )       
พ.ศ.2552   มาตรา 20   ต่อไป 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร เรียนเชิญท่านประธานสภา รับค าสั่งครับ    ค าสั่งจังหวัดราชบุรี  ที่ 708/2558          
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ปลัดเทศบาล   ลงวันที่  23   กุมภาพันธ์   2558   เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ด้วย

สภา 
เลขานุการสภาชั่วคราว เทศบาลเมืองราชบุรี รายงานในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  

2558   สภาเทศบาลเมืองราชบุรี    มีมติให้  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภา
เทศบาลเมืองราชบุรี  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงแต่งตั้ง
ให้  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ทั้งนี้   ตั้งแต่  วันที่  
23 กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   ลงชื่อ           
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี  โอกาสต่อไปนี้ขอเรียนเชิญ  นายทวีป  เหนือมณีมงคล   นั่งประจ าที่
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี และด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2  ต่อไป 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาล และทางจังหวัด 
ประธานสภาเทศบาล ราชบุรี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผม เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ดังนั้นผมจึงขอท าหน้าที่

ด าเนินการประชุมต่อไปเลยนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2    

ระเบียบวาระท่ี   2     เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล ขอเชิญเลขานุการสภา    ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามพระราชบัญญัติ  
ปลัดเทศบาล       เทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552   มาตรา 20  “สภาเทศบาลมี 
เลขานุการสภาชั่วคราว ประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภา

เทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 8 วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น    การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดย
ใช้วิธีเดิม   ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คนมาช่วย  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11   เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 
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นายทวีป  เหนือมณีมงคล หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ  ผมจะขอถามท่าน

สมาชิกเลยนะครับว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใดเป็นรองประธานสภาเทศบาล
เมืองราชบุรี โปรดเสนอชื่อครับ ขอเชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นายวิทยา  เหล่างาม เป็นรอง

ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอนายวิทยา  เหล่างาม เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองราชบุรี โดยมีผู้รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกไหมครับขอ

เชิญครับ เชิญเสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอ่ืน  ตามระเบียบแล้วมี
การเสนอชื่อ นายวิทยา  เหล่างาม เพียงชื่อเดียวก็ถือว่านายวิทยา  เหล่างาม  ได้รับคัดเลือก
เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3    เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวอธิบาย 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบครับ 
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
ปลัดเทศบาล   ข้อ  18  ก าหนดว่า   “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร 
เลขานุการสภาชั่วคราว ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง   เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้

ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น    ส่วนวิธีการเลือกก็ให้เป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 ข้อ 8  คือ  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลที่สมควร
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  โดยต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   ถ้ามีผู้
เสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเพียงคนเดียว  ก็ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2554  ข้อ  14   คือให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก  

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ   ผมจะขอถามท่าน

สมาชิกเลยนะครับว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใดเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี โปรดเสนอชื่อครับ ขอเชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

 
 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 

เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นเลขานุการสภา 
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ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีผู้รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก

ไหมครับขอเชิญครับ เชิญเสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผู้ ใดเสนอบุคคลอ่ืน  
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรให้ นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเชิญเลขานุการสภา ปฏิบัติหน้าที่ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 
4   

ระเบียบวาระท่ี   4     ก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2558  และประชุมสมัย
สามัญ  สมัยแรก  ของปี   พ.ศ. 2559 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภา  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552       

มาตรา 24  ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552   มาตรา 24   วรรคสี่  ก าหนด
ว่า  สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก   ผู้ว่าราชการจังหวัด  รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ  11  ก าหนดว่า  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม
สมัยสามัญ  ดังนี้  (2)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด    แต่ละสมัยนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และ  มีก าหนดกี่วัน 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงผมขอสรุปว่า  ระเบียบวาระนี้ให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2558    ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)   พ.ศ. 2552  มาตรา 24  ก าหนดให้ในปี
หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยตายตัว    ส่วนเรื่องระยะเวลาก าหนดว่าสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  และเมื่อเราก าหนดระยะเวลาและสมัย
ประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2558 แล้วเราก็ต้องก าหนด และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2559  ดังนั้นผมจึงขอแยกประเด็นพิจารณาทีละประเด็นคือ 

   1.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 จะมีกี่สมัย 
   2.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด 
   3.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 แต่ละสมัยจะมีกี่วัน 
   4.เราจะก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2559 สมัยแรก  เมื่อใด 
   ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นนี้ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้ก าหนด  โดยมติของสภาแห่งนี้ ผมจะถามท่าน

สมาชิกเป็นประเด็นๆดังนี้  ประเด็นแรกคือผมจะถามว่าสภาแห่งนี้จะ ก าหนดการประชุมสมัย
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สามัญประจ าปี  2558 ในแต่ละสมัยโดยจะเริ่มเม่ือใด ทั้งสี่สมัยนะครับ โดยให้ท่านสมาชิก
เสนอครับ ให้ท่านสมาชิกเสนอวันเริ่มประชุมทั้งสี่สมัยครับ  ขอเชิญคุณสมบัติ   ทิพธามา ครับ 

นายสมบัติ  ทิพธามา  เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมบัติ  ทิพธามา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย 
   สามัญ  ประจ าปี  2558    จ านวน  4  สมัย  ดังนี้ 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  
   ขอผู้รับรองครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ  ทิพธามา  ได้เสนอทั้งสี่สมัย โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
    โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ก าหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลทั้งสี่สมัย ดังนี้ 

   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
    ต่อไปเป็นประเด็นที่ 2 ผมจะถามท่านสมาชิกว่าในจ านวน 4 สมัย ซึ่งได้ก าหนดวันเริ่ม

ประชุมไปแล้วนั้น เราจะประชุมกันมีก าหนดกี่วันครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ  เชิญ
คุณสมบัติ  ทิพธามา ครับ 

นายสมบัติ  ทิพธามา  เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมบัติ  ทิพธามา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลา

ประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  2558   แต่ละสมัยมีก าหนด 30 วัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ  ทิพธามา  เสนอ 30 วัน โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
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ประธานสภาเทศบาล เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ก าหนด

ระยะเวลาประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2558 ทั้ง 4 สมัย สมัยละ 30 วันครับ  ต่อไปผมจะถาม
ประเด็นที่ 3 ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรจะเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2559  โดยจะเริ่มประชุมกันเมื่อใดครับ เชิญคุณอุดม  อังกุรกวิน ครับ  

 
นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2559  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีผู้ 
ประธานสภาเทศบาล   รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ เห็นควรก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559   ต่อไปผมจะถาม
เป็นประเด็นที่ 4 ว่า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  นั้น เราจะก าหนด
ประชุมกันก่ีวันครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณอุดม  อังกุรกวิน ครับ 

นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอก าหนด 30  วันครับ ขอผู้

รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 30 วัน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภา

แห่งนี้เห็นควรก าหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  ก าหนด
ระยะเวลาประชุมกัน 30 วัน ครับ  เราก็พิจารณากันมาถึงครบทั้ง 4 สมัย และก าหนด
ระยะเวลากันแล้วนะครับ ซึ่งครบก าหนดตามระเบียบวาระท่ี 4  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5   ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฏ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรง  
นายกเทศมนตรี เกียรติ   ดิฉัน นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฏ  นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   ขออนุญาตยื่นเอกสาร 

เพื่ อที่ จะให้ทางท่านประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   นัดประชุมสภาเทศบาล เพื่ อให้
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉัน นางศมานันท์    เหล่าวณิชวิศิษฏ  
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   ก่อนที่สภาเทศบาลเมืองราชบุรี จะได้พิจารณาในระเบียบวาระที่ 5  
เร่ือง ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอเรียน
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ชี้แจงเหตุผล ซึ่งจะต้องขอให้ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อ
แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน โดยมีเหตุผลดังนี้  ตามที่มีประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ที่  1/2558  ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง แต่งตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี  เป็นการชั่วคราว ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/ว 1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558  แจ้งแนวทางการปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยก าหนดว่าก่อน
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จะเข้ารับหน้าที่   ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ไดร้ับการแต่งตั้งนั้น  เนื่องจากตามประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ประกอบกับประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ 1/2558  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว อีก
ทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ว 1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558  แจงแนวทางการปฏิบัติเป็นการด่วนที่สุด ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งไม่ให้เกิดปัญหา
ในเรื่องอ านาจ สั่งการตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  ดังนั้นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จึงขอให้
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อให้นายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรี แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา ขอขอบคุณค่ะ 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล จากญัตตินี้นะครับ สืบเนื่องมาจากค าสั่งด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ฉบับของ 
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  ว่าให้สภาเทศบาลเปิดประชุมให้กับท่านนายกเทศมนตรีเมือง

ราชบุรี แถลงนโยบายภายใน 30 วัน ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้ท าหนังสือถึงผม 
ให้ผมเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นการเร่งด่วน ซึ่งจากการแถลงของท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ผมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้เกิดความ    
สับสนในการบริหารราชการเทศบาลเมืองราชบุรี และเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
บริหารงานของท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  เมื่อผมวินิจฉัยแล้วเป็นการเร่งด่วน ผมจะขอ
นัดในที่ประชุมแห่งนี้ เพ่ือเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  เพ่ือให้ท่านนายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรี แถลงนโยบายต่อสภา โดยจะก าหนดประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2558 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.  โดยขอนัดประชุมตามก าหนดนี้ต่อ
สภา เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจกระเบียบวาระการประชุม
ให้กับท่านสมาชิกพร้อมทั้งเหตุผลในการเปิดประชุมโดยเร่งด่วนให้กับท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง
ครับ ขอให้ท่านสมาชิกทราบโดยทั่วกันครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6     

ระเบียบวาระท่ี 6   การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552  
เลขานุการสภา  มาตรา  32 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        

พ.ศ. 2547 ข้อ 103 (1), ข้อ 105 (2) (3) ก าหนดว่าให้สภาเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาไว้ไม่เกิน 2 คณะ คือ 
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    1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   และให้มีจ านวนกรรมการไม่น้อยว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และวิธีการเลือกคณะกรรมการ

สภาท้องถิ่นใช้วิธีเลือกตามข้อ 12 และใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล ท่านเลขาได้อธิบาย ข้อบังคับให้กับท่านสมาชิกได้ทราบแล้วนะครับว่าเราจะต้องเลือก 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการประจ าสภา จ านวน 2 คณะ คณะที่ 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

คณะที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     ซึ่งในสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ก็เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพราะของเราเป็นเทศบัญญัติ   นะครับ  จ านวน
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  วิธีเลือกก็ใช้ตามข้อ 12 ครับ  เราเลือกทั้ง 
2 คณะ ครับ จะขอเริ่มคณะแรกก่อนคือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะนี้ผม
จะขอถามท่านสมาชิกว่าเราจะก าหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนี้กี่ท่านครับ 
เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม จ านวน 7 คน ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล   การประชุม จ านวน  7 คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มี

ไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จ านวน 7 คน  ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน โดยจะเลือกที
ละหนึ่งคน โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 ครับ เชิญคุณวีระ  ทรงเจริญ 
ครับ  

นายวีระ  ทรงเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายวีระ           
สมาชิกสภาเทศบาล   ทรงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  ขอผู้

รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณวีระ  ทรงเจริญ เสนอนางเสาวณิต   นันท์ธนะวานิช   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 

เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีบุคคลใดเสนอบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1  ต่อไปผม
จะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญคุณสมบัติ  ทิพธามา ครับ  

นายสมบัต ิ ทิพธามา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายสมบัติ           
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สมาชิกสภาเทศบาล   ทิพธามา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ   ทิพธามา เสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 2  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะ
เสนอบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ
คุณไพจิตร  บุลทวีนันท์ ครับ 

นายไพจิตร  บุลทวีนันท์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ   ผมนายไพจิตร         
สมาชิกสภาเทศบาล   บุลทวีนันท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนางวรรณวิมล  แซ่ตั้ ง  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณไพจิตร  บุลทวีนันท์  เสนอนางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 3  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณรัตนา  ช้างพลายงาม  ครับ 

นางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ดิฉันนางสาวรัตนา         
สมาชิกสภาเทศบาล   ช้างพลายงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณรัตนา  ช้างพลายงาม   เสนอนายดุจตะวัน  วิไลวงษ ์เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 4  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่า จะเสนอ 

 
 
   บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    

คุณอุดม  อังกุรกวิน  ครับ 
นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ   ผมนายอุดม         
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สมาชิกสภาเทศบาล   อังกุรกวิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  เสนอนางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 5  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  ครับ 

นายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายไพฑูรย ์  
สมาชิกสภาเทศบาล   มลสวัสดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายโกศล  รุ่งหทัยธรรม เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณไพฑูรย์  มลสวัสดิ์   เสนอนายโกศล  รุ่งหทัยธรรม   เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 6  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายโกศล  รุ่งหทัยธรรม เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณละออง  จันทร์แม้น  ครับ 

นายละออง  จันทร์แม้น    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายละออง   
สมาชิกสภาเทศบาล   จันทร์แม้น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายประกอบ  อินทร์เกตุ  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณละออง   จันทร์แม้น   เสนอนายประกอบ  อินทร์เกตุ  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 7  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายประกอบ  อินทร์เกตุ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 ครับ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ก็ครบทั้ง 7 ท่านแล้วนะครับ ซึ่งในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 7 คน ที่ได้เสนอ
ไว้และได้รับเลือกมีชื่อดังนี้ครับ   

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย 
    1. นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช   
    2. นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 
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    3. นางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง 
    4. นายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ 
    5. นางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ 
    6. นายโกศล  รุ่งหทัยธรรม 

   7. นายประกอบ  อินทร์เกตุ 
   คณะกรรมการครบทั้ง 7 ท่านแล้ว ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ ผมจะถามว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้ ซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้
จ านวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน สภาแห่งนี้จะก าหนดคณะกรรมการ
จ านวนกี่ท่านครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ จ านวน 7 คน ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล   ข้อบัญญัติ  จ านวน  7 คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน     

มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 7 คน  ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน โดยจะเลือกที
ละหนึ่งคน โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  1 ครับ เชิญคุณ เสาวณิต        
นันท์ธนะวานิช  ครับ  

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายวีระ  ทรงเจริญ  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช   เสนอนายวีระ  ทรงเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายวีระ  ทรงเจริญ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญคุณสุนทรี  
เลิศสุวรรณ ครับ  

นางสาวสุนทรี   เลิศสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวสุนทรี   
สมาชิกสภาเทศบาล  เลิศสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนายสมบัติ   ทิพธามา  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสุนทรี   เลิศสุวรรณ   เสนอนายสมบัติ  ทิพธามา   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายสมบัติ  ทิพธามา  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  3  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ          
คุณวรรณวิมล  แซ่ตั้ง ครับ  

นางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางวรรณวิมล 
สมาชิกสภาเทศบาล  แซ่ตั้ ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุ รี   ขอเสนอนายไพจิตร  บุลทวีนันท์   เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณวรรณวิมล  แซ่ต้ัง   เสนอนายไพจิตร  บุลทวีนันท์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญ เสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  เป็นอันว่านายไพจิตร  บุลทวีนันท์  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็น
ควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ          
คุณดุจตะวัน  วิไลวงษ์ ครับ  

นายดุจตะวัน  วิไลวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมนายดุจตะวัน 
สมาชิกสภาเทศบาล  วิไลวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณดุจตะวัน  วิไลวงษ ์   เสนอนางสาวรัตนา   ช้างพลายงาม   เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืน

อีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4 ครับต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5  เชิญเสนอชื่อครับ 
เชิญคุณสุนทรี  เลิศสุวรรณ ครับ  

 
 
นางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวสุนทรี 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลิศสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนายอุดม  อังกุรกวิน  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
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นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณสุนทรี  เลิศสุวรรณ   เสนอนายอุดม  อังกุรกวิน    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายอุดม  อังกุรกวิน  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  6 เชิญเสนอชื่อครับ  เชิญ          
คุณโกศล  รุ่งหทัยธรรม ครับ  

นายโกศล  รุ่งหทัยธรรม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมนายโกศล 
สมาชิกสภาเทศบาล  รุ่งหทัยธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณโกศล  รุ่งหทัยธรรม   เสนอนายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญ เสนอชื่ อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  เป็น อันว่านายไพฑูรย์   มลสวัสดิ์   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6 ครับ  ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7  เชิญเสนอชื่อครับ 
เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายละออง  จันทร์แม้น  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต   นันท์ธนะวานิช  เสนอนายละออง  จันทร์แม้น   เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืน

อีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายละออง  จันทร์แม้น เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 ครับ   ซึ่งเราเลือกมาครบทั้ง 7 ท่านแล้ว โดย
ทั้ง 7  ท่านประกอบด้วย 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย 
   1. นายวีระ  ทรงเจริญ   
   2. นายสมบัติ  ทิพธามา   
 
   3. นายไพจิตร  บุลทวีนันท์   
   4. นางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม   
   5. นายอุดม  อังกุรกวิน   
   6. นายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  
   7. นายละออง  จันทร์แม้น 
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   ทั้ง 7 ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามทีส่ภาแห่งนี้เห็นควรครับ ซึ่งเรา

ได้เลือกมาท้ัง 2 คณะแล้ว ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7  

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เรื่องอ่ืน ๆ ไม่มีนะครับ   เราประชุมมาจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล   ผมประธานสภาก็ขอขอบคุณ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้   

ท่ านหั วหน้ าส่ วนการงาน ท่ านนายกเทศมนตรี เมืองราชบุ รี  ท่ านประธานชุมชน              
ท่านสื่อมวลชน  ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
...................................................................... 

 
 
 
ปิดการประชุมเวลา  12.00   น.         
     
 

       (ลงช่ือ).................................................................เลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
         (นางวิลาสินี      อิทธิโสภณพิศาล) 
     ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

   (ลงช่ือ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
                 (นายทวีป     เหนือมณีมงคล) 
 
 
 
 
 
 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก 
     วันจันทร์ที่  23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  เวลา  10.00 น. 

    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
       ----------------------- 
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ผู้มาประชุม 
 1. นายทวีป เหนือมณีมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 2. นายวิทยา เหล่างาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 3. นายไพจิตร บุลทวีนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 4. นางเสาวณิต นันท์ธนะวานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  
 5. นางวรรณวิมล แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 6. นายสมบัติ ทิพธามา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  
 7. นายละออง จันทร์แม้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 8. นางสาวสุนทรี เลิศสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 9. นายวีระ ทรงเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   
 10. นายประกอบ อินทร์เกต ุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 11. นายไพฑูรย์ มลสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 12. นางสาวรัตนา ช้างพลายงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 13. นายอุดม อังกุรกวิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 14. นายดุจตะวัน วิไลวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 15. นายโกศล รุ่งหทัยธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 16. นายณรงค ์ เกาะแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
 17. นายวิชัย เจนนิติธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  
 18. นางวิลาสินี อิทธิโสภณพิศาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
       
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  
  
ผู้เข้าฟังการประชุม 
 1. นายรณภพ   เหลืองไพโรจน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
    แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
 2. นายเจริญชัย นพชาติสถิตย์ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี   
 3. นายสัญญา ถิรเขมกุล หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ จังหวัดราชบุรี  
 4. ร.ต.วัลลภ  สมร หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน  
    กองร้อยรักษาความสงบ กองพลพัฒนาทื่ 1 
 5. จ.ส.อ.สาธิต  แก่นน้อย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน  
    กองร้อยรักษาความสงบ กองพลพัฒนาที่ 1   
 6. นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล 
 7. นางพาณิภัค ไพศาลธนสมบัต ิ รองปลัดเทศบาล 
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 8. นายวิรัตน์ ระวังภัย ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
 9. นางชลีภรณ์ กุญชรชัย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 10. นางพัฒนา สงวนเจียม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 11.  นางบังอร มโนน้อม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 12. จ.อ.วีรยุทธ บุญมา ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 13.   นายรุ่งโรจน์   พิศาลรัตนคุณ ผู้อ านวยการกองช่าง  
 14. นางสาวสุนทรี บัวอยู่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกองคลัง 
 15. นายอาคม จิตบรรจง หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล 
 16. นายธีระพงศ์ คฤหบดี หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกองการประปา 
 17. นายธีรพันธ์ คฤหบดี หัวหน้างานเทศกิจ รักษาราชการแทน 
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 18. นางสาวเนตรนภา มนตรีมุข บุคลากร 7ว รักษาราชการแทน 
    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลฯ   
 19. นางสาวศรีสุดา ประเคนรี ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  1  
 20. นางสกาวรัตน์ นิลเพชร์พลอย ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2   
 21. นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  3 
 22. นายสมศักดิ์ หงษ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  4   
 23. นางพรรณี พระยาลอ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5   
 24. นางสาวแสงดาว พุ่มพวง เจ้าพนักงานธุรการ 6ว 
 25. นางสินีนาฏ ลิ้มกมลกุล เจ้าพนักงานธุรการ 6 
 26.  นางแสงจันทร์ ทองใหญ ่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5    
 27.  นางกฤษณา ศรีเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการ 5                 
 28. นางจุฑาทิพย์ พึงร าพัน เจ้าพนักงานธุรการ 4 
 29. นางสาวสมัย มั่นคง บุคลากร 4 
 30. นางกิ่งกนก ปุญญมาโนชญ์ เจ้าพนักงานธุรการ 4 
 31. นางสาวอภิสรา นาคน ุ เจ้าพนักงานธุรการ 2  
 32. นางสาวนภาวรรณ บุญฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 2 
 33. นางสาวรุ่งรวี ตัวกลั่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 
 34. นางวนิดา วรปัสสุ ผู้ช่วยธุรการ 
 35. นางพิมลพรรณ ภิริยะกากูล พนักงานหอกระจายข่าว 
 36. นายณัฐพล พิณประภศัร ์ พนักงานหอกระจายข่าว  
 37. นางอาภา ชมม่ิง พนักงานจ้างทั่วไป  
 38. นางท าเนา  โลกวิทย์ ประธานชุมชนสันคู 
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 39. นายเลี้ยง  ตรรก์ชูวงศ ์ ประธานชุมชนพร้อมพัฒนา 
 40. นายสถาพร  นรสิงห์ ประธานชุมชนชาวดิน   
 41. นายคมปิยะ อิษฎานนท ์ นักข่าว RCTV  

 42. นายธุมากร พิพัฒน์กิจไพศาล นักข่าว HCTV   
 43. นางสาวภัทฑริดา ครองวิริยภาพ หนังสือพิมพ์ข่าวภาค 7  

       ………………………………………………………………….. 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครัง้แรก 
วันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2558   เวลา  10.00 นาฬิกา 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุร ี
............................ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 3   เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 4        ก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2558  
       และ ประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระท่ี 5    ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีแถลงนโยบายต่อสภา 
   เทศบาลเมืองราชบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 6    การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

นางพิมลพรรณ   ภิริยะกากูล  ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ท่านรองรณภพ  เหลืองไพโรจน์   
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พนักงานหอกระจายข่าว    รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุด

ธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาครั้งแรก ของสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
ขอเรียนเชิญค่ะ  

  (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ได้มีประกาศ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่  1/2558 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นการชั่วคราวแล้วนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.
2552 และข้อ 6 ถึง ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น       พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึง
ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก ในวันนี้ และนับว่าเป็นการเริ่มต้น 
แห่งการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะน าประโยชน์มาสู่ท้องถิ่น ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก ณ บัดนี้ครับ 

นางพิมลพรรณ   ภิริยะกากูล  เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาครั้งแรก ของสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   
พนักงานหอกระจายข่าว จึงขอเรียนเชิญ นายประกอบ  อินทร์เกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขึ้นเป็น

ประธานสภาชั่วคราว และขอเรียนเชิญ นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรีชั่วคราว และด าเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญ 

 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ     เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ก่อนที่จะด าเนินการเลือก 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ประธานสภาเทศบาลผมจะน าสมาชิกสภาเทศบาลกล่าว ค าปฏิญาณตน  ขอเชิญ 

เลขานุการสภา   ช่วยชี้แจงครับ  
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  กราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ 
ปลัดเทศบาล ทรงเกียรติทุกท่าน และท่านนายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในล าดับต่อไปก่อนที่ 
เลขานุการสภาชั่วคราว จะมีการเลือกประธานสภา  ขออนุญาตกราบเรียนเรื่องระเบียบการเลือกประธานสภา ในการ

เลือกประธานสภาในครั้งนี้ ก่อนที่จะด าเนินการเลือก ผมขอท่านประธานสภาชั่วคราว ซึ่ง
ได้แก่ท่านประกอบ  อินทร์เกตุ  ซึ่งเกิดเมื่อปี 2478 ปัจจุบันอายุ  80 ปี  ซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุด
ในสมาชิกสภาเทศบาลเมือง  ขอให้น ากล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ก่อนเข้ารับ
ต าแหน่ง  ขอเรียนเชิญครับ    

นายประกอบ  อินทร์เกตุ     ต่อไปนี้ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีทุกท่าน   กล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว โดยขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวตามผมพร้อมกัน ครับ 

ข้าพเจ้า.......นายประกอบ     อินทร์เกตุ    ........(ออกชื่อผู้
ปฏิญาณ).......     ขอปฏิญาณว่า  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”  

ขอเชิญนั่งครับ    ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี   1     เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ       ขอเชิญเลขานุการสภา    ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 
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ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามระเบียบ               
ปลัดเทศบาล  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  7  ก าหนดว่า 
เลขานุการสภาชั่วคราว ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก   ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภา

ท้องถิ่นชั่วคราว   ดังนั้นจึงขออนุญาตกราบเรียนเข้าสู่ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง เลือก
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 13)   พ.ศ.2552  มาตรา 20   “สภาเทศบาลมีประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภา
คนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล” 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น   การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้  วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คนมาช่วย  ฉะนั้น  ขอเชิญท่านประธานสภาชั่วคราว  
ให้สมาชิกเสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาล 

นายประกอบ  อินทร์เกตุ    หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาชั่วคราว    สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นายทวีป  เหนือมณีมงคล  
  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ    มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  
ประธานสภาชั่วคราว    เป็นประธานสภาเทศบาลและมีผู้รับรองครบถ้วนนะครับ เมื่อมีผู้รับรองครบถ้วน  มีท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะเสนอชื่อประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ 
ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อนายทวีป  เหนือมณีมงคล เป็นประธานสภาเทศบาล 
เพียงคนเดียวครับ ขอเชิญเลขานุการสภา อธิบายระเบียบครับ 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไข 
ปลัดเทศบาล   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ  14   ก าหนดว่า   “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น    
เลขานุการสภาชั่วคราว รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี การเสนอชื่อผู้ สมควรได้รับการ

แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
นายประกอบ  อินทร์เกตุ    เมื่อมีผู้เสนอชื่อ นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
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ประธานสภาชั่วคราว    เพียงคนเดียว    ซึ่งตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล    

ดังนั้นจึงถือว่า นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี    
และผมจะได้ท าหนังสือรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพ่ือขอให้แต่งตั้งประธานสภา
เทศบาลเมืองราชบุรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13 )       
พ.ศ.2552   มาตรา 20   ต่อไป 

นายภูวนารถ  สุภาพเพชร เรียนเชิญท่านประธานสภา รับค าสั่งครับ    ค าสั่งจังหวัดราชบุรี  ที่ 708/2558          
ปลัดเทศบาล   ลงวันที่  23   กุมภาพันธ์   2558   เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ด้วยสภา 
เลขานุการสภาชั่วคราว เทศบาลเมืองราชบุรี รายงานในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  

2558   สภาเทศบาลเมืองราชบุรี    มีมติให้  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภา
เทศบาลเมืองราชบุรี  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงแต่งตั้ง
ให้  นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ทั้งนี้   ตั้งแต่  วันที่  
23 กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   ลงชื่อ           
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี   โอกาสต่อไปนี้ขอเรียนเชิญ  นายทวีป  เหนือมณีมงคล   นั่งประจ าที่
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี และด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2  ต่อไป 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาล และทางจังหวัด 
ประธานสภาเทศบาล ราชบุรี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผม เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ดังนั้นผมจึงขอท าหน้าที่

ด าเนินการประชุมต่อไปเลยนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2    

ระเบียบวาระท่ี   2     เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล ขอเชิญเลขานุการสภา    ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามพระราชบัญญัติ  
ปลัดเทศบาล       เทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552   มาตรา 20  “สภาเทศบาลมี 
เลขานุการสภาชั่วคราว ประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภา

เทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 8 วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น    การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดย
ใช้วิธีเดิม   ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
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เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  2  คนมาช่วย  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11   เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ  ผมจะขอถามท่าน

สมาชิกเลยนะครับว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใดเป็นรองประธานสภาเทศบาล
เมืองราชบุรี โปรดเสนอชื่อครับ ขอเชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นายวิทยา  เหล่างาม เป็นรอง

ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอนายวิทยา  เหล่างาม เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองราชบุรี โดยมีผู้รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกไหมครับขอ

เชิญครับ เชิญเสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอ่ืน  ตามระเบียบแล้วมี
การเสนอชื่อ นายวิทยา  เหล่างาม เพียงชื่อเดียวก็ถือว่านายวิทยา  เหล่างาม  ได้รับคัดเลือก
เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3    เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวอธิบาย 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบครับ 
นายภูวนารถ  สุภาพเพชร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
ปลัดเทศบาล   ข้อ  18  ก าหนดว่า   “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร 
เลขานุการสภาชั่วคราว ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง   เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้

ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น    ส่วนวิธีการเลือกก็ให้เป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 ข้อ 8  คือ  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลที่สมควร
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  โดยต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   ถ้ามีผู้
เสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเพียงคนเดียว  ก็ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2554  ข้อ  14   คือให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก  

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  หวังว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง  ฉะนั้น  ผมขอให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกได้เสนอผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับ   ผมจะขอถามท่าน

สมาชิกเลยนะครับว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บุคคลใดเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี โปรดเสนอชื่อครับ ขอเชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 
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นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉัน นาง
เสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ดิฉันขอเสนอ นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 

เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีผู้รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกไหม

ครับขอเชิญครับ เชิญเสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอ่ืน  เป็นอันว่า
สภาแห่งนี้เห็นควรให้ นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี   ขอเชิญเลขานุการสภา ปฏิบัติหน้าที่ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4   

ระเบียบวาระท่ี   4     ก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2558  และประชุมสมัย
สามัญ  สมัยแรก  ของปี   พ.ศ. 2559 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภา  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552       

มาตรา 24  ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552   มาตรา 24   วรรคสี่  ก าหนด
ว่า  สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก   ผู้ว่าราชการจังหวัด  รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ  11  ก าหนดว่า  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สมาชิกเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม
สมัยสามัญ  ดังนี้  (2)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด    แต่ละสมัยนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และ  มีก าหนดกี่วัน 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงผมขอสรุปว่า  ระเบียบวาระนี้ให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2558    ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)   พ.ศ. 2552  มาตรา 24  ก าหนดให้ในปี
หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยตายตัว    ส่วนเรื่องระยะเวลาก าหนดว่าสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  และเมื่อเราก าหนดระยะเวลาและสมัย
ประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2558 แล้วเราก็ต้องก าหนด และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2559  ดังนั้นผมจึงขอแยกประเด็นพิจารณาทีละประเด็นคือ 

   1.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 จะมีกี่สมัย 
   2.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด 
   3.เราจะก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2558 แต่ละสมัยจะมีกี่วัน 
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   4.เราจะก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2559 สมัยแรก  เมื่อใด 
   ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นนี้ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้ก าหนด  โดยมติของสภาแห่งนี้ ผมจะถามท่าน

สมาชิกเป็นประเด็นๆดังนี้  ประเด็นแรกคือผมจะถามว่าสภาแห่งนี้จะ ก าหนดการประชุมสมัย
สามัญประจ าปี  2558 ในแต่ละสมัยโดยจะเริ่มเมื่อใด ทั้งสี่สมัยนะครับ โดยให้ท่านสมาชิก
เสนอครับ ให้ท่านสมาชิกเสนอวันเริ่มประชุมทั้งสี่สมัยครับ  ขอเชิญคุณสมบัติ   ทิพธามา ครับ 

นายสมบัติ  ทิพธามา  เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมบัติ  ทิพธามา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย 
   สามัญ  ประจ าปี  2558    จ านวน  4  สมัย  ดังนี้ 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  
   ขอผู้รับรองครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ  ทิพธามา  ได้เสนอทั้งสี่สมัย โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
    โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ก าหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลทั้งสี่สมัย ดังนี้ 

   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
    ต่อไปเป็นประเด็นที่ 2 ผมจะถามท่านสมาชิกว่าในจ านวน 4 สมัย ซึ่งได้ก าหนดวันเริ่ม

ประชุมไปแล้วนั้น เราจะประชุมกันมีก าหนดกี่วันครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ   เชิญ
คุณสมบัติ  ทิพธามา ครับ 

นายสมบัติ  ทิพธามา  เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมบัติ  ทิพธามา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลา

ประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  2558   แต่ละสมัยมีก าหนด 30 วัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ  ทิพธามา  เสนอ 30 วัน โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ก าหนด

ระยะเวลาประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2558 ทั้ง 4 สมัย สมัยละ 30 วันครับ  ต่อไปผมจะถาม
ประเด็นที่ 3 ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรจะเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2559  โดยจะเริ่มประชุมกันเมื่อใดครับ เชิญคุณอุดม  อังกุรกวิน ครับ  

 
นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2559  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีผู้ 
ประธานสภาเทศบาล   รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559   ต่อไปผมจะถาม
เป็นประเด็นที่ 4 ว่า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  นั้น เราจะก าหนด
ประชุมกันก่ีวันครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณอุดม  อังกุรกวิน ครับ 

นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ผมขอก าหนด 30  วันครับ ขอผู้

รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 30 วัน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภา

แห่งนี้เห็นควรก าหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559  ก าหนด
ระยะเวลาประชุมกัน 30 วัน ครับ  เราก็พิจารณากันมาถึงครบทั้ง 4 สมัย และก าหนด
ระยะเวลากันแล้วนะครับ ซึ่งครบก าหนดตามระเบียบวาระท่ี 4  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5   ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฏ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรง  
นายกเทศมนตรี เกียรติ   ดิฉัน นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฏ  นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   ขออนุญาตยื่นเอกสาร 

เพื่ อที่ จะให้ทางท่านประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   นัดประชุมสภาเทศบาล เพื่ อให้
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
ราชบุรี  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉัน นางศมานันท์    เหล่าวณิชวิศิษฏ  
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นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   ก่อนที่สภาเทศบาลเมืองราชบุรี จะได้พิจารณาในระเบียบวาระ
ที่ 5  เร่ือง ก าหนดวันและเวลาที่นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอ่สภาเทศบาลเมืองราชบรุี  ดิฉันขอ
เรียนชี้แจงเหตุผล ซึ่งจะต้องขอให้ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อ
แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน โดยมีเหตุผลดังนี้  ตามที่มีประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ที่  1/2558  ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง แต่งตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี  เป็นการชั่วคราว ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่  มท 0804.5/ว 1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558  แจ้งแนวทางการปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยก าหนดว่าก่อน
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จะเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น  เนื่องจากตามประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ประกอบกับประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ 1/2558  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว อีก
ทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ว 1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558  แจงแนวทางการปฏิบัติเป็นการด่วนที่สุด ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งไม่ให้เกิดปัญหา
ในเรื่องอ านาจ สั่งการตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  ดังนั้นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จึงขอให้
ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อให้นายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรี แถลงนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วน ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา ขอขอบคุณค่ะ 

นายทวีป  เหนือมณีมงคล จากญัตตินี้นะครับ สืบเนื่องมาจากค าสั่งด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ฉบับของ 
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  ว่าให้สภาเทศบาลเปิดประชุมให้กับท่านนายกเทศมนตรีเมือง

ราชบุรี แถลงนโยบายภายใน 30 วัน ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้ท าหนังสือถึงผม 
ให้ผมเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นการเร่งด่วน ซึ่งจากการแถลงของท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ผมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้เกิดความ    
สับสนในการบริหารราชการเทศบาลเมืองราชบุรี และเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
บริหารงานของท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  เมื่อผมวินิจฉัยแล้วเป็นการเร่งด่วน ผมจะขอ
นัดในที่ประชุมแห่งนี้ เพ่ือเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  เพ่ือให้ท่านนายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรี แถลงนโยบายต่อสภา โดยจะก าหนดประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2558 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.  โดยขอนัดประชุมตามก าหนดนี้ต่อ
สภา เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจกระเบียบวาระการประชุม
ให้กับท่านสมาชิกพร้อมทั้งเหตุผลในการเปิดประชุมโดยเร่งด่วนให้กับท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง
ครับ ขอให้ท่านสมาชิกทราบโดยทั่วกันครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6     

ระเบียบวาระท่ี 6   การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552  
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เลขานุการสภา  มาตรา  32 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        

พ.ศ. 2547 ข้อ 103 (1), ข้อ 105 (2) (3) ก าหนดว่าให้สภาเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาไว้ไม่เกิน 2 คณะ คือ 

    1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   และให้มีจ านวนกรรมการไม่น้อยว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และวิธีการเลือกคณะกรรมการ

สภาท้องถิ่นใช้วิธีเลือกตามข้อ 12 และใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล ท่านเลขาได้อธิบาย ข้อบังคับให้กับท่านสมาชิกได้ทราบแล้วนะครับว่าเราจะต้องเลือก 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการประจ าสภา จ านวน 2 คณะ คณะที่ 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

คณะที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     ซึ่งในสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ก็เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพราะของเราเป็นเทศบัญญัติ   นะครับ  จ านวน
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  วิธีเลือกก็ใช้ตามข้อ 12 ครับ  เราเลือกทั้ง 
2 คณะ ครับ จะขอเริ่มคณะแรกก่อนคือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะนี้ผม
จะขอถามท่านสมาชิกว่าเราจะก าหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนี้กี่ท่านครับ 
เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เสนอครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม จ านวน 7 คน ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล   การประชุม จ านวน  7 คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน มี

ไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จ านวน 7 คน  ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน โดยจะเลือกที
ละหนึ่งคน โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 ครับ เชิญคุณวีระ  ทรงเจริญ 
ครับ  

นายวีระ  ทรงเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายวีระ           
สมาชิกสภาเทศบาล   ทรงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  ขอผู้

รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณวีระ  ทรงเจริญ เสนอนางเสาวณิต   นันท์ธนะวานิช   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 

เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีบุคคลใดเสนอบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า 
นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1  ต่อไปผม
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จะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 
2 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญคุณสมบัติ  ทิพธามา ครับ  

นายสมบัต ิ ทิพธามา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายสมบัติ           
สมาชิกสภาเทศบาล   ทิพธามา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสมบัติ   ทิพธามา เสนอนางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 2  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะ
เสนอบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ
คุณไพจิตร  บุลทวีนันท์ ครับ 

นายไพจิตร  บุลทวีนันท ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ   ผมนายไพจิตร         
สมาชิกสภาเทศบาล   บุลทวีนันท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนางวรรณวิมล  แซ่ตั้ ง  เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณไพจิตร  บุลทวีนันท์  เสนอนางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 3  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณรัตนา  ช้างพลายงาม  ครับ 

นางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ดิฉันนางสาวรัตนา         
สมาชิกสภาเทศบาล   ช้างพลายงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณรัตนา  ช้างพลายงาม   เสนอนายดุจตะวัน  วิไลวงษ ์เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 4  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่า จะเสนอ 
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   บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ 

เชิญ    คุณอุดม  อังกุรกวิน  ครับ 
นายอุดม  อังกุรกวิน   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ   ผมนายอุดม         
สมาชิกสภาเทศบาล   อังกุรกวิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณอุดม  อังกุรกวิน  เสนอนางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 5  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  ครับ 

นายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายไพฑูรย ์  
สมาชิกสภาเทศบาล   มลสวัสดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายโกศล  รุ่งหทัยธรรม เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณไพฑูรย์  มลสวัสดิ์   เสนอนายโกศล  รุ่งหทัยธรรม   เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 6  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายโกศล  รุ่งหทัยธรรม เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6 ครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะเสนอ
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 ครับ เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ    
คุณละออง  จันทร์แม้น  ครับ 

นายละออง  จันทร์แม้น    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ    ผมนายละออง   
สมาชิกสภาเทศบาล   จันทร์แม้น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายประกอบ  อินทร์เกตุ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณละออง   จันทร์แม้น   เสนอนายประกอบ  อินทร์เกตุ  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมคนที่ 7  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

หรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายประกอบ  อินทร์เกตุ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 ครับ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ก็ครบทั้ง 7 ท่านแล้วนะครับ ซึ่งในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 7 คน ที่ได้เสนอ
ไว้และได้รับเลือกมีชื่อดังนี้ครับ   
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   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย 

    1. นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช   
    2. นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล 
    3. นางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง 
    4. นายดุจตะวัน  วิไลวงษ์ 
    5. นางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ 
    6. นายโกศล  รุ่งหทัยธรรม 

   7. นายประกอบ  อินทร์เกตุ 
   คณะกรรมการครบทั้ง 7 ท่านแล้ว ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ ผมจะถามว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้ ซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้
จ านวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน สภาแห่งนี้จะก าหนดคณะกรรมการ
จ านวนกี่ท่านครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ จ านวน 7 คน ขอผู้รับรองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล   ข้อบัญญัติ  จ านวน  7 คน  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน     

มีไหมครับ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นควรเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 7 คน  ต่อไปเราจะมาเลือกคณะกรรมการกัน โดยจะเลือกที
ละหนึ่งคน โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ ผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  1 ครับ เชิญคุณ เสาวณิต        
นันท์ธนะวานิช  ครับ  

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี   ขอเสนอนายวีระ  ทรงเจริญ  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช   เสนอนายวีระ  ทรงเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายวีระ  ทรงเจริญ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญคุณสุนทรี  
เลิศสุวรรณ ครับ  

นางสาวสุนทรี   เลิศสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวสุนทรี   
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สมาชิกสภาเทศบาล  เลิศสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายสมบัติ  ทิพธามา  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณสุนทรี   เลิศสุวรรณ   เสนอนายสมบัติ  ทิพธามา   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายสมบัติ  ทิพธามา  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  3  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ          
คุณวรรณวิมล  แซ่ตั้ง ครับ  

นางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉนั นางวรรณวิมล 
สมาชิกสภาเทศบาล  แซ่ตั้ ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุ รี   ขอเสนอนายไพจิตร  บุลทวีนันท์   เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณวรรณวิมล  แซ่ตั้ง   เสนอนายไพจิตร  บุลทวีนันท์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญ เสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  เป็นอันว่านายไพจิตร  บุลทวีนันท์  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็น
ควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญ          
คุณดุจตะวัน  วิไลวงษ์ ครับ  

นายดุจตะวัน  วิไลวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมนายดุจตะวัน 
สมาชิกสภาเทศบาล  วิไลวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณดุจตะวัน  วิไลวงษ์    เสนอนางสาวรัตนา   ช้างพลายงาม   เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืน

อีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4 ครับต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5  เชิญเสนอชื่อครับ 
เชิญคุณสุนทรี  เลิศสุวรรณ ครับ  

 
 
นางสาวสุนทรี  เลิศสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวสุนทรี 
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สมาชิกสภาเทศบาล  เลิศสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายอุดม  อังกุรกวิน  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณสุนทรี  เลิศสุวรรณ   เสนอนายอุดม  อังกุรกวิน    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญเสนอชื่อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายอุดม  อังกุรกวิน  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5 ครับ ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก
บุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่  6 เชิญเสนอชื่อครับ  เชิญ          
คุณโกศล  รุ่งหทัยธรรม ครับ  

นายโกศล  รุ่งหทัยธรรม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมนายโกศล 
สมาชิกสภาเทศบาล  รุ่งหทัยธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล คุณโกศล  รุ่งหทัยธรรม   เสนอนายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีก หรือไม่ 

ขอเชิญ เสนอชื่ อครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  เป็น อันว่านายไพฑูรย์   มลสวัสดิ์   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6 ครับ  ต่อไปผมจะถามว่าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7  เชิญเสนอชื่อครับ 
เชิญคุณเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช ครับ 

นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวณิต   
สมาชิกสภาเทศบาล  นันท์ธนะวานิช   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเสนอนายละออง  จันทร์แม้น  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขานุการสภา 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  คุณเสาวณิต   นันท์ธนะวานิช  เสนอนายละออง  จันทร์แม้น   เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืน

อีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอชื่อครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี เป็นอันว่านายละออง  จันทร์แม้น เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 ครับ   ซึ่งเราเลือกมาครบทั้ง 7 ท่านแล้ว โดย
ทั้ง 7  ท่านประกอบด้วย 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย 
   1. นายวีระ  ทรงเจริญ   
   2. นายสมบัติ  ทิพธามา   
 
   3. นายไพจิตร  บุลทวีนันท์   
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   4. นางสาวรัตนา  ช้างพลายงาม   
   5. นายอุดม  อังกุรกวิน   
   6. นายไพฑูรย์  มลสวัสดิ์  
   7. นายละออง  จันทร์แม้น 
   ทั้ง 7 ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามที่สภาแห่งนี้เห็นควรครับ ซึ่งเราได้

เลือกมาท้ัง 2 คณะแล้ว ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7  

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายทวีป  เหนือมณีมงคล  เรื่องอ่ืน ๆ ไม่มีนะครับ   เราประชุมมาจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล   ผมประธานสภาก็ขอขอบคุณ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้   

ท่ านหั วหน้ าส่ วนการงาน ท่ านนายกเทศมนตรี เมืองราชบุ รี  ท่ านประธานชุมชน              
ท่านสื่อมวลชน  ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
...................................................................... 

 
 
 
ปิดการประชุมเวลา  12.00   น.         
     
 

       (ลงช่ือ).................................................................เลขานุการสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
         (นางวิลาสินี      อิทธิโสภณพิศาล) 
     ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

   (ลงช่ือ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
                 (นายทวีป     เหนือมณีมงคล) 
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      วันที่   16    เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2558 
 
  วันนี้เวลา....10.00.........น.   คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก  ประชุมวันจันทร์ที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  แล้ว 
เห็นว่าถูกต้อง 
 
 
   (ลงชื่อ)............................................................................. .............ประธานกรรมการ 
                  (นางเสาวณิต       นันท์ธนะวานิช)             
 

  (ลงชื่อ)..........................................................................................กรรมการ 
             (นางวิลาสินี       อิทธิโสภณพิศาล) 
 

   (ลงชื่อ).......................................................................................... .กรรมการ 
             (นางวรรณวิมล      แซต่ั้ง)  
 

   (ลงชื่อ).......................................................................................... .กรรมการ 
             (นายประกอบ       อินทร์เกต)ุ 
    

 
…………………..........................ผู้บันทึกเสียงรายงานการประชมุ 

(นางพิมลพรรณ  ภิริยะกากูล) 
 
…………………...................ผู้ถอดเทปบันทึกเสียง/ผู้พิมพ์รายงาน 

(นางกิ่งกนก   ปุญญมาโนชญ)์ 
 
…………………..........................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางบังอร      มโนน้อม) 
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   (ลงชื่อ)...........................................................................................กรรมการ  
             (นายดุจตะวัน       วิไลวงษ)์ 
 

   (ลงชื่อ)...........................................................................................กรรมการ 
             (นายโกศล       รุ่งหทยัธรรม) 
 

   (ลงชื่อ).......................................................................................... .กรรมการ 
             (นางสาวสุนทรี      เลศิสุวรรณ)  
 
 
  ทีป่ระชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ครั้งแรก   
ประจ าวันจันทร์ที่  23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558  แล้ว เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. 2558 
  
   
 
   (ลงชื่อ)............................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี 
                      ( นายทวีป    เหนือมณีมงคล ) 
 


