รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรอนพิบูลย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป# พ.ศ. ๒๕62
ประชุมเมื่อวันที่ 26กันยายน พ.ศ. ๒๕62เวลา 10.00น.
ณ ห-องประชุมสภาเทศบาลตําบลรอนพิบูลย
*****************
ผู-มาประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
1
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
2
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
3
นางอรภักดิ์เจนวิชชุเมธ
4
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
5
นายชัยวัฒน พิบูลย
6
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
7
นายชาญชัย จันทรแก.ว
8
นางเกษร คงชาญกิจ
9
นายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย
10 นายสาโรช แซ7ลิ่ม
11 นางจารีวัฒน กุลเจริญ
ผู-ไมมาประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
๑
นายสุทธิรักษ มั่นคง
๒
นายวัชระ ภู7ประเสริฐ
ผู-เข-ารวมประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
๑
นายอัศวิน จินตวร
๒
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
๓
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
4
นายบํารุง
ทองทิพย
5
นายไชยา
ลุยจันทร
6
นางจิระวรรณ รุ7งฤทัยวัฒน
7
นายวีรวัฒน สุภาวีระวัฒน
8
นางธิดารัตน ชูแก.ว
9
นางอรพรรณ จุลภักดิ์
10

นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
ตรวจถูกต.อง

(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ สุรภักดี
นันทา เทิดรัตนพงศ
อรภักดิ์เจนวิชชุเมธ
เอกชัย ศรีพิทักษ
ชัยวัฒน พิบูลย
สุนทร ขวัญชัยรัตน
ชาญชัย จันทรแก.ว
เกษร คงชาญกิจ
วุฒิภัทร ล.ไพบูลย
สาโรช แซ7ลิ่ม
จารีวัฒน กุลเจริญ

หมายเหตุ

ตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
-ลา-ลา-

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหน.าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน.าฝCายแบบแผนและการโยธา
หัวหน.าฝCายส7งเสริมการศึกษาฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ตรวจถูกต.อง

ลายมือชื่อ
อัศวิน จินตวร
พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
จักรพันธุ จุลภักดิ์
บํารุง
ทองทิพย
ไชยา
ลุยจันทร
จิระวรรณ รุ7งฤทัยวัฒน
วีรวัฒน สุภาวีระวัฒน
ธิดารัตน ชูแก.ว
อรพรรณ จุลภักดิ์

หมายเหตุ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

อัญชลี อิสสภาพ
ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-2ผู-เข-ารวมประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
11 นายสมพร
ภู7ปาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมพร ภู7ปาน
12 นางสุปรียา สุมลวรรณ
ผู.ช7วยเจ.าพนักงานธุรการ
สุปรียา สุมลวรรณ
13 นางมัตติกา กรดแก.ว
พนักงานจ.างทั่วไป
มัตติกา กรดแก.ว
กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เรียนท7านประธานสภาที่เคารพ ท7านสมาชิกสภาผู.ทรงเกียรติ คณะผู.บริหาร
เลขานุการสภาเทศบาล
ผู.เข.าร7วมประชุมทุกท7าน และผู.ที่รับฟLงเสียงตามสายอยู7ในขณะนี้ วันนี้เปOนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห.องประชุมสภาเทศบาล
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแล.ว ขออนุญาตเรียนเชิญท7านประธานได.จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญค7ะ
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอ7านประกาศฯ ค7ะ
ประกาศอําเภอรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรอนพิบูลย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป# พ.ศ. 2562
………………………………..
ด.วย ประธานสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ได.ทําคําร.องยื่นต7อนายอําเภอร7อน
พิ บู ล ย ขอเปR ด ประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจํ า ปP พ.ศ. 2562
มีกําหนด 15 วัน ตั้งแต7วันที่ 15 – 29 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาญัตติ
คณะผู.บริหาร และเรื่องอื่น ๆ
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 26 แห7ง พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ.
2496 ประกอบกั บ คํ า สั่ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ที่ 3528/2559
ลงวั น ที่ 12 ตุ ล าคม 2559 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจปฏิ บั ติ ร าชการแทน
ผู.ว7าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอําเภอร7อนพิบูลย จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2562
ตั้งแต7วันที่ 15 – 29 กันยายน 2562มีกําหนดไม7เกิน 15 วัน
จึงประกาศมาให.ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
ถิรนาท เอสะนาชาตัง
(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)
นายอําเภอร7อนพิบูลย
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
ประธานสภาเทศบาล

-3ท7 า นสมาชิ ก สภาผู. ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท7 า น ท7 า นนายกฯ ท7 า นรองนายกฯ
ทั้ง 2 ท7าน ท7านที่ปรึกษานายกฯ ท7านเลขานายกฯ รวมถึงพนักงานเทศบาล
ลูกจ.าง และผู.ที่รับฟLงเสียงตามสายทุกท7าน วันนี้เปOนการประชุมสภาเทศบาล
สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 2ประจํ าปP พ.ศ. 2562 ซึ่ งตรงกั บวั นพฤหั สบดี ที่ 26
กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย
วันนี้มีระเบียบวาระอยู7ทั้งหมด 14 วาระ แต7มีวาระเร7งด7วนที่ทางคณะผู.บริหาร
ขอเพิ่มเติ มต7อสภาแห7งนี้ ก7 อนที่ผู.บ ริห ารจะเสนอผมให. ทางเลขานุการสภา
เทศบาลได.อธิบายเรื่องระเบียบฯ ขอเชิญครับ
เรียนท7านประธานสภา ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว7าด.วยข.อบังคับการประชุมสภาท.องถิ่น พ.ศ. 2547
ข.อ 38 ญัตติทั้งหลายต.องทําเปOนหนังสือยื่นต7อประธานสภาท.องถิ่นล7วงหน.า
ก7อนวันประชุมไม7น.อยกว7าห.าวันและมีสมาชิกสภาท.องถิ่นรับรองอย7างน.อย
สองคน แต7หากสภาท.องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท.องถิ่นเหลืออยู7น.อยกว7าแปดคน
ให.มีสมาชิกสภาท.องถิ่นรับรองหนึ่งคนเว.นแต7ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้
กําหนดวิธีการเสนอญัตติไว.เปOนอย7างอื่น
การเสนอญัตติให.อนุโลมใช.ตามแบบท.ายระเบียบนี้
ญัตติร7างข.อบัญญัติเกี่ยวกับด.วยการเงินจะเสนอได.ต7อเนื่องเมื่อมีคํา
รับรองของผู.บริหารท.องถิ่น
ญัตติที่ผู.บริหารท.องถิ่นเปOนผู.เสนอไม7ต.องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง
ญัตติดังต7อไปนี้อาจเสนอด.วยวาจาในที่ประชุมสภาท.องถิ่นได.โดยใหนําความใน
ข.อ 39 มาใช.บังคับ
(1) ขอให.รับรองรายงานการประชุม
(2) ขอให.รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต7าง ๆ ที่สภาท.องถิ่น
ตั้งขึ้น
(3) ขอปรึกษาหรือขอให.พิจารณาเปOนเรื่องด7วน
(4) ขอให.พิจารณาร7างข.อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข.อ 45
(5) ญัตติตามข.อ 41
(6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติที่เสนอด.วยวาจาตามวรรคห.า ให.ประธานที่ประชุม
บรรจุเข.าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น
ข.อ 39 การเสนอญัตติด.วยวาจานั้น ให.นําความในข.อ 63 วรรคหนึ่ง
มาใช.บังคับโดยอนุโลม
การรับรองญัตติเช7นว7านี้ให.กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ.นศีรษะ

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ข.อ 63 สมาชิกสภาท.องถิ่นผู.ใดประสงคจะกล7าวถ.อยคําใดต7อที่ประชุมสภา
ท. อ งถิ่ น ให. ย กมื อ ขึ้ น พ. น ศี ร ษะ เมื่ อ ประธานสภาท. อ งถิ่ น อนุ ญ าตแล. ว จึ ง กล7 า วได.
ยืนกล7าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว.ก็ได.และต.องกล7าวกับประธานสภาท.องถิ่น
ขออนุญาตเพิ่มเติมในส7วนของระเบียบ/ข.อกฎหมาย เพียงแค7นี้ขอบคุณค7ะ
ขอบคุณเลขานุการสภา ครับ
ขอเชิญท7านนายกฯ ครับ
เรียนท7านประธานสภา คณะผู.บริหารขอเพิ่มเติมญัตติเร7งด7วน จํานวน 2 ญัตติ
1. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ7 า ย ประจํ า ปP ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ7 า ยฯ กรณี ยั งมิ ไ ด. ก7อ หนี้ ผู ก พั น หมวดค7 า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก7 อสร. า ง
ของกองช7 างโครงการเพิ่มผิว จราจรแอสฟLล ทติ กคอนกรี ตผสมยางพาราถนนสาย
สี่แยกร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อนพิบูลย หมู7ที่ 12 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 1,924,000.- บาท เปOนระเบียบวาระที่ 14
2. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ7 า ย ประจํ า ปP ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ของ
งานปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง
ประเภท รถยนตดับเพลิง ชนิด 10 ล.อ ความจุไม7น.อยกว7า 12,000 ลิตร พร.อมถังน้ํา
ถั งโฟม และอุ ปกรณประจํ ารถ จํ านวน 1 คั น งบประมาณ 8,000,000.- บาท
เปOนระเบียบวาระที่ 15
จึงเรีย นมายั งท7 านประธานสภาเพื่ อขออนุมัติต7 อสภาในการขอเพิ่ มเติมวาระการ
ประชุม ขอบคุณครับ
เห็นชอบให-คณะผู-บริหารแทรกญัตติเรงดวน จํานวน 2 ญัตติ
เรื่องที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ
สําหรับเรื่องที่จะแจ.งให.ที่ประชุมในวันนี้ – ไม7มี - นะครับ
รับทราบ
เรื่ องรั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ งที่ 2
ประจําป# พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดําเนินการครับ
เรียนท7านประธานสภาที่เคารพ ท7านสมาชิกผู.ทรงเกียรติ คณะผู.บริหาร และ
ผู.เข.าร7วมประชุมทุกท7าน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2562ซึ่งรายงานการประชุมมีอยู7ด.วยกัน 19 หน.า ประกอบด.วย 8 วาระ
ด.วยกัน หน.าที่ 1 เปOนรายชื่อผู.มาประชุม จํานวน 11 ท7าน ผู.ไม7มาประชุม จํานวน

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กิจ)

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญ

กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-52 ท7 าน ผู. เข. าร7 วมประชุ ม จํ านวน 12 ท7 าน หน. าที่ 2 เปO นเนื้ อหาก7 อนที่ จะเข. าสู7
ระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ป ระธานแจ.งให.ที่ป ระชุมทราบ
มีจํา นวน 3 เรื่อง คือ เรื่องที่1 เทศบาลจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู.ประกอบการร.านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ซึ่งจะมี
กิจกรรมในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562 และศึกษาดูงานที่จังหวัดสงขลา
และจังหวัดพัทลุงเรื่องที่ 2เทศบาลจะมีโครงการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย
โดยจะมี ก ารเชิ ญ ตั ว แทนชุ ม ชนและอสม. เข. า ร7 ว ม และจะมี ก ารอบรมในวั น ที่
23 กั น ยายน 2562 เรื่ อ งที่ 3 เทศบาลจั ด โครงการวั คซี น ปY องกั น เด็ ก จมน้ํ า
ซึ่ ง จะจั ด ในวั น ที่ 21 – 22 กั น ยายน 2562 รั บ เด็ ก อายุ ตั้ ง แต7 6 – 12 ปP
ที่ มี ท ะเบี ย นบ. านอยู7 ในเขตเทศบาล ก็ แจ. งไปยั งผู. ปกครองที่ รั บฟL งเสี ยงตามสาย
และระเบี ยบวาระที่ 2 เรื่ องรั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมัย สามัญ
สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปP พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 จนถึง
หน.าที่ 5มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1 ประจําปP พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการพิจารณาร7างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2563
(วาระที่ 2 ขั้น แปรญัต ติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ) จนถึ ง หน.า ที่ 7มติที่ป ระชุม
เห็น ชอบให.คงไว.ตามร7างเดิมทุกประการตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได.เสนอ
รายงานไว. จํ านวน 9 ท7 าน ไม7 เห็ นชอบ ไม7 มี งดออกเสี ยง 1 เสี ยง ต7 อไปเปO นการ
พิ จารณาร7 างเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ7 าย ประจํ าปP งบประมาณ พ.ศ. 2563
ขั้ น ลงมติ ในวาระนี้ ใ ห. ส ภาฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห. ต ราเปO น เทศบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม7
มติที่ประชุม อนุมัติให.ตราเปOนเทศบัญญัติ จํานวน 9 ท7าน ไม7อนุมัติ ไม7มี งดออก
เสี ย ง 1 เสี ย ง ระเบี ย บวาระที่ 4 เรื่ องญัต ติข ออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไป
ตั ้ง จ7า ยเปO นรายการใหม7 ในเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ7 าย ประจํ าปP งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประเภท ครุ ภั ณฑยานพาหนะและขนส7 ง ของกองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล.อม จนถึง หน.าที่ 9 มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 ท7าน ไม7เห็นชอบ ไม7มี และ
งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียั งมิได.ก7อหนี้ผูกพั น
ประเภทโครงการก7อสร.างบุกเบิ กถนนสายบ.านนายเขียว - บ.านหนองบอน หมู7ที่ 7
และหมู7ที่ 10 ตําบลร7อนพิบูลย ของกองช7าง จนถึง หน.าที่ 10มติที่ประชุม เห็นชอบ9
ท7 าน ไม7 เห็ น ชอบ ไม7 มี และงดออกเสี ยง 1 เสี ยง ระเบี ย บวาระที่ 6 เรื่ องญั ต ติ
ขออนุ มั ติ ขยายเวลาเบิ กจ7 ายเงิ นงบประมาณรายจ7 าย ประจํ าปP งบประมาณ พ.ศ.
2562 กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน โครงการก7อสร.างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสวง
คารแคร ถึงหลุมขยะ หมู7ที่ 12 ตําบลร7อนพิบูลย ของกองช7าง จนถึงหน.าที่ 11 มติที่
ประชุม เห็นชอบ 9 ท7า น ไม7เ ห็น ชอบ ไม7มี และงดออกเสีย ง 1 เสีย ง ระเบีย บ
วาระที่ 7
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญ

ประธานกรรมการ

กิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

เรื่ องเสนอผลการประเมิ นการจั ดบริ การสาธารณะตามเกณฑชี้ วั ดและค7าเปYาหมาย
นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรี รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑชี้วัดและค7าเปYาหมาย จนถึง หน.าที่ 14 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการ
ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ7านมา และเรื่องอื่น ๆ จนถึง หน.าที่ 19 ปRดประชุม
เวลา11.24 น. ผู. จ ด/ผู. พิ ม พรายงานการประชุ ม นางสาวอั ญ ชลี อิ ส สภาพ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ผู.ตรวจรายงานการประชุม นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุ การสภาเทศบาลและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ประกอบด.ว ย
นายวัชระ ภู7ประเสริฐ ประธานกรรมการ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน กรรมการ และ
นางเกษร คงชาญกิจ กรรมการ/เลขานุการ ขออนุญ าตสรุป รายงานการประชุมใน
ระเบียบวาระที่ 2 เพียงแค7นี้ ขอบคุณค7ะ
ขอบคุณท7านเลขานุการสภา ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะขอแก.ไขใน
ส7วนที่ไม7ถูกต.องบ.าง ครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดขอแก.ไขในส7วนที่ไม7ถูกต.อง ผม
ถื อ ว7 าสภาแห7 งนี้ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ยส ามั ญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป#
พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปDนรายการใหมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจํ าป# งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุ มัติ กั นเงิ น
งบประมาณรายจายฯกรณี ยั งมิ ได- ก อหนี้ ผู กพั น ประเภท ครุ ภั ณฑสํ า นั กงาน
รายการ โตGะสําหรับตั้งโทรศัพท ของฝIายวิชาการและแผนงาน สํานักปลัดเทศบาล
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องญัตติขออนุมัติโ อน
เงิ น งบประมาณไปตั้ งจ7 ายเปO น รายการใหม7 ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ7 า ย
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯ กรณี
ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ด.ว ยงานประชาสัม พัน ธ ฝCา ยวิช าการและแผนงาน สํ า นัก ปลัด เทศบาล
มีความประสงคจะจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตZะสําหรับตั้งโทรศัพท (แบบมี
ลิ้นชัก) ขนาด ๔๓ (W) × ๓๒(D) × ๗๐ (H) cm. จํานวน ๓ ตัว สําหรับใช.ปฏิบัติงานใน
ห.องรับรองชั้น ๒ ห.องรับรองชั้น ๔ และห.องประชุมเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย

เหตุผล

ตรวจถูกต.อง

เนื่ องจากไม7 ได. ตั้งงบประมาณสํ า หรั บ จั ดซื้ อครุ ภั ณฑสํ า นั กงานดังกล7 าวไว. งาน
ประชาสั มพั น ธ ฝC า ยวิ ชาการและแผนงาน สํ านั กปลั ดเทศบาล จึ งจํ าเปO น ต. อง
ดําเนินการ ดังนี้
ตรวจถูกต.อง
ตรวจถูกต.อง

(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)

(นางเกษร คงชาญ

กิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

-7๑. ขออนุ มัติโอนเงิ นงบประมาณไปตั้ งจ7 ายเปO นรายการใหม7 ในเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
โอนเพิ่ม(ตั้งจายเปDนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
รายการ โตZะสําหรับตั้งโทรศัพท (แบบมีลิ้นชัก) ขนาด ๔๓ (W) × ๓๒ (D)
× ๗๐ (H) cm. จํานวน ๓ ตัวจํานวน 4,800.- บาท
รวมโอนเพิ่ม จํานวน ๔,๘๐๐.- บาท
- เพื่อจ7ายเปOนค7าจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตZะสําหรับตั้งโทรศัพท
(แบบมีลิ้นชัก) ขนาด ๔๓ (W) × ๓๒(D) × ๗๐ (H) cm. จํานวน 3 ตัว สําหรับใช.
ปฏิบัติงานในห.องรับรองชั้น ๒ ห.องรับรองชั้น ๔ และห.องประชุมเทศบาลตําบล
ร7อนพิบูลย
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝIายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๔,๘๐๐.- บาท
รวมโอนลดจํานวน ๔,๘๐๐.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถิ่น พ.ศ. 2541 แก.ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔3 หมวด ๔ ข.อ ๒7การ
โอนงบประมาณรายจ7าย ในหมวดค7 าครุ ภัณฑ ที่ดินและสิ่งก7อสร.างที่ทําให.ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถิ่น
๒. ขออนุมัติกันเงินประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณียัง
มิ ไ ด. ก7 อ หนี้ ผู ก พั น ในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น
หมวด ค7าครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตZะสําหรับตั้งโทศัพท
(แบบมีลิ้นชัก) ขนาด ๔๓ (W) × ๓๒ (D) × ๗๐ (H) cm. จํานวน ๓ ตัว งบประมาณ
๔,๘๐๐.- บาท (สี่พันแปดร.อยบาทถ.วน)

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)

(นางเกษร คงชาญ

กิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก. ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข. อ 59 ในกรณี ที่มีร ายจ7 า ย
หมวดค7าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.
จ7ายเงินนั้นต7อไปอีกให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภา
ท.องถิ่นได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ขอบคุ ณท7 านนายกฯ ครั บ ไม7 ทราบว7 ามี ส มาชิ กสภาท7 านใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7า
สมาชิ ก สภาท7 า นใดเห็ น ชอบตามญั ต ติ ที่ ค ณะผู. บ ริ ห ารเสนอ โปรดยกมื อ ครั บ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปDนรายการใหมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจํ าป# งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุ มั ติ กั นเงิ น
ประมาณรายจายฯกรณียังมิได-กอหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ
โตGะทํางาน และโตGะคอมพิวเตอร ของงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.ก7อ
หนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ด.ว ยงานปYองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฝCา ยปกครอง สํา นัก ปลัด เทศบาล มี
ความประสงคจะขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ดังรายการ
ต7อไปนี้
1. โตZะทํางาน ขนาดไม7น.อยกว7า 140(W) x 70(D) x 76(H) cm.จํานวน 1 ตัว เปOน
เงิน 10,000.- บาทสําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของหัวหน.าฝCายปกครอง
2. โตZะคอมพิวเตอร ขนาดไม7น.อยกว7า 120(W) x 49(D) x 70(H) cm.
จํานวน 1 ตัวเปOนเงิน 7,000.- บาท สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของงานปYองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เหตุผล
งานปYอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฝCา ยปกครอง สํ า นัก ปลัด เทศบาล จึง
จําเปOนต.องดําเนินการ ดังนี้

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)

-91. ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั ้ง จ7า ยเปOน รายการใหม7 โดยโอนเงิน
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดังนี้
โอนเพิ่ม(ตั้งจายเปDนรายการใหม)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
รายการ โตZะทํางาน ขนาดไม7น.อยกว7า 140(W) x 70(D) x 76(H) cm.
จํานวน 1 ตัวจํานวน 10,000.- บาท
รายการ โตZะคอมพิวเตอร ขนาดไม7น.อยกว7า 120(W) x 49(D) x 70(H)cm.
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 7,000.- บาท
- เพื่ อจ7 ายเปO นค7 าจั ดซื้ อครุ ภั ณฑสํ านั กงาน จํ านวน 2 รายการ สํ าหรั บใช. ในการ
ปฏิบัติ งานของหัวหน.าฝC ายปกครอง และใช.ในการปฏิ บัติงานปY องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 17,000.- บาท
โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปQองกันภัยฝIายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการส7งเสริมการดําเนินการของสมาชิก อปพร. จํานวน 17,000.- บาท
รวมโอนลด จํานวน 17,000.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถิ่น พ.ศ. 2541 แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔3 หมวด ๔ ข.อ ๒7การ
โอนงบประมาณรายจ7 าย ในหมวดค7าครุภั ณฑ ที่ดิ นและสิ่ งก7 อสร. างที่ทําให. ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี
ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ ข.างต.นงบประมาณทั้งสิ้น 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ.วน)

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก.ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีที่มีรายจ7ายหมวด
ค7าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงิน
นั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถิ่นได.
อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ขอบคุ ณท7 า นนายกฯ ครั บ ไม7 ทราบว7 ามี สมาชิ กสภาท7 า นใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7า
สมาชิ ก สภาท7 า นใดเห็ น ชอบตามญั ต ติ ที่ ค ณะผู. บ ริ ห ารเสนอ โปรดยกมื อ ครั บ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปDนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจํ าป# งบประมาณ พ.ศ. 2562และขออนุ มัติ กั นเงิ น
งบประมาณรายจายฯ กรณี ยั งมิ ได- ก อหนี้ ผู ก พั น ประเภทครุ ภั ณฑยานพาหนะ
และขนสง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.ก7อ
หนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส7งด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ด.วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย มีความประสงคจะ
จัด ซื้ อครุ ภั ณฑยานพาหนะและขนส7 ง ประเภท รถจั กรยานยนต เพื่ อใช. ในการ
ปฏิ บัติ งานราชการนอกสถานที่ ใช.ในงานปรับ ปรุ งภูมิทัศน จํ านวน 1 คัน โดย
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามแผนพัฒนาท.องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)
ของเทศบาลตํ า บลร7 อ นพิ บู ล ย เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 2 ประจํ า ปP ง บประมาณ
พ.ศ. 2562(หน.าที่ 100)

เหตุผล

ตรวจถูกต.อง

เนื ่องจากไม7ได.ตั้งงบประมาณไว.สํ า หรับ จัด ซื ้อ ครุภัณ ฑยานพาหนะและ
ขนส7งดังกล7าวไว. และขณะนี้แผนพัฒนาท.องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลร7อนพิบูลย เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได.ผ7าน
ตรวจถูกต.อง
ตรวจถูกต.อง

(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)

-11การพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ประชาคมท.องถิ่น
และได.รับอนุมัติจากผู.บริหารท.องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการ
จัด ทํ า แผนพัฒ นาขององคกรปกครองส7ว นท.อ งถิ ่น พ.ศ. 2548 และที ่แ ก.ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข.อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท.องถิ่น
ให.เปOนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท.องถิ่น จึงจําเปOนต.องดําเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั ้ง จ7า ยเปOน รายการใหม7 โดยโอนเงิน
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดังนี้
โอนเพิ่ม(ตั้งจายเปDนรายการใหม)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง
รายการ จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไม7น.อยกว7า 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
จํานวน 1 คัน (ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)จํานวน 40,800.- บาท
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 40,800.- บาท
- เพื่อจ7ายเปOนค7าจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไม7น.อยกว7า 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดาจํานวน1 คัน (ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่ ใช.ในงานปรับปรุงภูมิทัศน
โอนลด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝIายประจํา)
ประเภท ค7าตอบแทนพนักงานจ.างจํานวน 40,800.- บาท
รวมโอนลด จํานวน 40,800.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถิ่น พ.ศ. 2541 แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔3 หมวด ๔ ข.อ ๒7การ
โอนงบประมาณรายจ7าย ในหมวดค7 าครุภั ณฑ ที่ ดินและสิ่งก7อสร. างที่ทําให.ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถิ่น
ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียัง
มิได. ก7อหนี้ผู กพั น ในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ขงบ
ลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7งรายการ จัดซื้อ
รถจั กรยานยนต ขนาดไม7 น. อยกว7 า 110 ซี ซี แบบเกี ยรธรรมดาจํ า นวน 1คั น
งบประมาณทั้งสิ้น 40,800.บาท (สี่หมื่ นแปดร.อยบาทถ.วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีที่มีรายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก
ให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถิ่นได.อีกไม7เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปP
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ขอบคุณท7านรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7ง
นี้ ว7 าสมาชิ กสภาท7 านใดเห็ นชอบตามญั ตติ ที่ คณะผู. บริ หารเสนอ โปรดยกมื อครั บ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปDนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจํ าป# งบประมาณ พ.ศ. 2562และขออนุ มัติ กั นเงิ น
งบประมาณรายจายฯ กรณี ยั งมิ ไ ด- ก อหนี้ ผู ก พั น ประเภทครุ ภั ณฑสํ านั กงาน
ของงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.ก7อ
หนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ด. ว ยงานปY อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ฝC า ยปกครอง สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล
มีความประสงคจะจัด ซื ้อ ครุภั ณฑสํานั กงาน สํ าหรั บใช.ในการปฏิ บั ติงานของงาน
ปYองกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวน 2 รายการ ตามรายการดังต7อไปนี้
1. พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
จํานวนเงิน 2,900.บาท
2. พัดลมฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร.อมติดตั้ง จํานวน 3 ตัว ๆ ละ
2,900.- บาท
จํานวนเงิน 8,700.บาท

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
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เหตุผล
เนื่องจากไม7ได.ตั้งงบประมาณสํา หรับ จัด ซื้อครุภัณฑสํา นักงานดังกล7า วไว. งาน
ปY องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ฝC ายปกครอง สํ านั กปลั ดเทศบาล จึ งจํ าเปO นต. อง
ดําเนินการ ดังนี้
๑. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
โอนเพิ่ม(ตั้งจายเปDนรายการใหม)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
รายการ พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,900.- บาท
รายการ พัดลมฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร.อมติดตั้ง
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,900.- บาท จํานวน 8,700.- บาท
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 11,6๐๐.- บาท
- เพื่อจ7ายเปOนค7าจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายการ พัดลมตั้งพื้น จํานวน 1 ตัว และ
พัดลมฝาผนัง จํานวน 3 ตัว สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของงานปYองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปQองกันภัยฝIายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการส7งเสริมการดําเนินการของสมาชิก อปพร. จํานวน 11,600.- บาท
รวมโอนลด จํานวน 11,600.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถิ่น พ.ศ. 2541 แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔3 หมวด ๔ ข.อ ๒7การ
โอนงบประมาณรายจ7 าย ในหมวดค7าครุภั ณฑ ที่ดิ นและสิ่ งก7 อสร. างที่ทําให. ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถิ่น

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี
ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 11,600.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร.อย
บาทถ.วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝาก
เ งิ น ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า เ งิ น แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ เ งิ น ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง
ส7วนท.องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5
ข.อ 59 ในกรณีที่มีรายจ7า ยหมวดค7าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้
ผูกพัน แต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถิ่นได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ขอบคุณท7านนายกฯ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรืออภิปราย
บ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7าสมาชิก
สภาท7 านใดเห็ นชอบตามญั ตติ ที่ คณะผู. บริ หารเสนอ โปรดยกมื อครั บ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่ องญั ตติ ขออนุ มั ติ แก- ไขเปลี่ ยนแปลงคํ าชี้ แจงงบประมาณรายจาย ประจํ าป#
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ของกองชาง
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรี ยนท7 านประธานสภา วันนี้ คณะผู. บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องญั ตติขออนุ มัติ แก. ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท
ครุภัณฑสํานักงานด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ตามที่สภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ได.มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ7 ายเปO นรายการใหม7 ในเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ7 าย ประจํ าปPง บประมาณ
พ.ศ. 2652 ในแผนงานเคหะและชุม ชน งานบริหารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและ
ชุ มชนงบลงทุ น หมวด ค7 า ครุ ภั ณ ฑประเภท ครุ ภั ณฑสํ า นั กงาน รายการ เก. าอี้
สํานักงาน ขนาด 64 (W) x 78 (D) x 112 (H) cm. จํานวน 6 ตัว งบประมาณ
ทั้งสิ้น 29,400.-บาท สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของหัวหน.าฝCายแบบแผนและ
ก7 อ ส ร. า ง จํ า น ว น 1 ตั ว น า ย ช7 า ง โ ย ธ า ชํ า น า ญ ง า น จํ า น ว น 2 ตั ว
เจ.าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 ตัว นายช7างไฟฟYาปฎิบัติงาน จํานวน
1 ตัว และนายช7างโยธา จํานวน 1 ตัว

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
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เหตุผล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ตามหลักการข.างต.น กองช7าง ได.ตั้งขนาดของครุภัณฑสํานักงาน รายการ
เก.าอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว ผิดพลาดข.อความไม7ถูกต.อง จึงจําเปOนต.องขอแก.ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหม7
ตามรายละเอียดดังนี้
ข-อความเดิม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบลงทุน หมวด
ค7 า ครุ ภั ณ ฑประเภท ครุ ภั ณ ฑสํ า นั ก งาน รายการ เก. า อี้ สํ า นั ก งาน ขนาด
64 (W) x 78 (D) x 112 (H) cm. จํานวน 6 ตัว งบประมาณทั้งสิ้น 29,400.บาท
ข-อความใหม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบลงทุน หมวด
ค7 า ค รุ ภั ณ ฑ ป ร ะ เ ภ ท ค รุ ภั ณ ฑ สํ า นั ก ง า น รายการ เก. าอี้ สํ านั กงาน
ขนาด 58.5 (W) x 55 (D) x 83 (H) cm. จํ านวน 6 ตั ว งบประมาณทั้ งสิ้ น
29,400.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท.องถิ่น พ.ศ. 2541 แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข.อ 29 การแก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายจ7ายใน
หมวดค7าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก7อสร.าง ที่ทําให.ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก7อสร.าง ให.เปOนอํานาจอนุมัติของสภาท.องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ขอบคุ ณท7 า นนายกฯ ครั บ ไม7 ทราบว7 ามี สมาชิ กสภาท7 า นใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7า
สมาชิ ก สภาท7 า นใดเห็ น ชอบตามญั ต ติ ที่ ค ณะผู. บ ริ ห ารเสนอ โปรดยกมื อ ครั บ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณียังมิได-กอหนี้ผูกพัน ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร-าง
โครงการซอมแซม/ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ที่ชํารุด ของงาน
ปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรี ยนท7 านประธานสภา วั นนี้ คณะผู. บริ ห ารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ กั นเงิ น
งบประมาณรายจ7 าย ประจํ าปP งบประมาณ พ.ศ. 2562กรณี ยั งมิ ได. ก7 อหนี้ ผู กพั น

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ประเภทค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก7อสร.าง โครงการซ7อมแซม/ปรับปรุง
หลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ที่ชํารุดด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้
ตรวจถูกต.อง
ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
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หลักการ
ตามที่เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย งานปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได.ขอความ
เห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน หมวดค7าที่ดินและสิ่งก7อสร.าง ประเภทค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่ งก7 อ สร. า ง โครงการซ7 อมแซม/ปรั บ ปรุ ง หลั ง คาอาคารสํ า นั กงานดั บ เพลิ ง
ที่ชํารุด จํานวนเงิน 49,000.- บาท เมื่อคราวสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําปP พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และสภาเทศบาลมี
มติอนุมัติเรียบร.อยแล.ว นั้น

เหตุผล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9

ในการจัดจ.างโครงการฯ ดังกล7าว งานปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได.ขออนุมัติ
และมอบหมายพั ส ดุ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การตามกระบวนการพั ส ดุ แ ล. ว เมื่ อ วั น ที่ 2
กั น ยายน 2562 และในวั น ที่ 9 กั น ยายน 2562 ได. รั บ แจ. ง จากพั ส ดุ ว7 า
โครงการดังกล7าวไม7สามารถดําเนินการได.ทันในปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึ ง
จําเปOนต.องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562
ป
ร
ะ
เ
ภ
ท
ค7 า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ งที่ ดิ น และสิ่ ง ก7 อสร. า ง โครงการซ7 อ มแซม/ปรั บ ปรุ ง
หลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ที่ชํารุด จํานวนเงิน 49,000.- บาท (สี่หมื่นเก.า
พันบาทถ.วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59ในกรณีที่มี
รายจ7 า ยหมวดค7 า ครุ ภั ณฑที่ ดิ น และสิ่ งก7 อสร. า ง ยั งมิ ได. ก7 อหนี้ ผ ูก พัน แต7 มี ความ
จําเปOนต.องใช.จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต7อสภาท.องถิ่นได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ขอบคุ ณท7 า นนายกฯ ครั บ ไม7 ทราบว7 ามี สมาชิ กสภาท7 า นใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7า
สมาชิ ก สภาท7 า นใดเห็ น ชอบตามญั ต ติ ที่ ค ณะผู. บ ริ ห ารเสนอ โปรดยกมื อ ครั บ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณี ยั งมิ ไ ด- ก อหนี้ ผู ก พั น ประเภทครุ ภั ณฑยานพาหนะและขนสง ของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)

-17นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติ กันเงิ นและ
ขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562กรณียัง
มิได.ก7อหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส7งด.ว ยหลัก การและเหตุผ ล
ดังนี้

หลักการ
ด.วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม มีความประสงคจะขออนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได.
ก7อหนี้ผูกพัน หมวด ค7าครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7งจํานวน 2
รายการ ตามรายการดังต7อไปนี้
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะและมูลฝอย งบลงทุน หมวด คา
ครุภณ
ั ฑ
- ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง รายการ รถบรรทุกขยะ 6 ล.อ แบบอัด
ท.าย เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม.าไม7น.อยกว7า 130 แรงม.า
เครื่องยนตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ติดตั้งชุดเครื่องอัดขยะระบบไฮโดรลิค
พร.อมสัญญาณวับวาบและระบบไฟฟYาต7าง ๆ ตามที่กรมการขนส7งทางบกกําหนด
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,100,000.- บาท สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานเก็บขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลฯ โดยสามารถเข.าตรอกซอยพื้นที่ต7าง ๆ ได.
(ตามราคาท.องตลาด) (ครุภัณฑฯ ดังกล7าวได.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ7ายไป
ตั้ ง จ7 า ยเปO น รายการใหม7 พร. อมขออนุ มั ติ กั น เงิ นงบประมาณรายจ7 า ยประจํ า ปP
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อคราวสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และสภาเทศบาลมีมติอนุมัติเรียบร.อยแล.ว)
2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด คา
ครุภณ
ั ฑ
- ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง รายการ รถจักรยานยนต ขนาดไม7น.อยกว7า
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน จํานวน 40,800.- บาท สําหรับใช.ในการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม(ครุภัณฑฯ ดังกล7าวได.ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ7ายไปตั้ งจ7 ายเปO นรายการใหม7 ในเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ7าย
ประจํ าปP งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่ อคราวสมั ยประชุ มสภา สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 3
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และสภาเทศบาลมีมติอนุมัติเรียบร.อยแล.ว)

เหตุผล
ขณะนี้ใกล.สิ้นปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล.ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม ยัง

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

มิได.ดําเนินการดังกล7าว ทําให.ไม7สามารถก7อหนี้ผูกพันได.ทันภายในปPงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จึงมีความจําเปOนต.องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงิน ประจําปPงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง รายการ รถบรรทุกขยะ 6 ล.อฯ
งบประมาณ 2,100,000.-บาท และขออนุ มัติกันเงิ นงบประมาณรายจ7 ายประจํ าปP
2562 กรณี ยังมิได.ก7อหนี้ผู กพัน งบประมาณ 40,800.-บาท ข.างต. น งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 2,140,800.- บาท (สองล.านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร.อยบาทถ.วน)
ตรวจถูกต.อง
ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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(นางเกษร คงชาญกิจ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก.ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีที่มีรายจ7ายหมวด
ค7าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงิน
นั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถิ่นได.
อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล.ว หากองคกรปกครองส7วน
ท. อ งถิ่ น ยั ง มิ ไ ด. ดํ า เนิ น การก7 อ หนี้ ผู ก พั น ให. ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ7 า ยเงิ น ได.
ไม7เกินอีกหนึ่งปPต7อสภาท.องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ขอบคุ ณท7 า นรองนายกฯพงศชั ย ครั บ ไม7 ทราบว7 า มี ส มาชิ กสภาท7 า นใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อ
สภาแห7งนี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณียังมิได-กอหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ของกองชาง
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรี ยนท7 านประธานสภา วั นนี้ คณะผู. บริ ห ารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ กั นเงิ น
งบประมาณรายจ7 าย ประจํ าปP งบประมาณ พ.ศ. 2562กรณี ยั งมิ ได. ก7 อหนี้ ผู กพั น
ประเภทครุภัณฑสํานักงานด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ตามที่ ก องช7 า ง ได. ข ออนุ มั ติ แ ก. ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ7 า ย
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
รายการ เก.าอี้สํานักงาน ขนาด 64 (W) x 78 (D) x 112 (H) cm. จํานวน 6 ตัว
งบประมาณทั้งสิ้น 29,400.- บาท สําหรับใช.ในการปฏิบัติงานของหัวหน.าฝCาย
แบบแผนและก7อ สร.า ง จํา นวน 1 ตัว นายช7า งโยธาชํานาญงาน จํา นวน 2 ตั ว
เจ.าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 ตัว นายช7างไฟฟYาปฎิบัติงาน จํานวน
1 ตัว และนายช7างโยธา จํานวน 1 ตัว ในระเบียบวาระที่ 7 นั้น

เหตุผล

กองช7 า งไม7 ส ามารถดํ าเนิ นการจั ดซื้ อครุ ภั ณฑสํ านั กงานดั งกล7 าว ข. างต. น ได. ทั น
เนื่องจากใกล.สิ้นปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล.ว จึงจําเปOนต.องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน
ประเภท ครุภัณฑสํานักงานดังกล7าว งบประมาณ 29,400.- บาท (สองหมื่นเก.าพัน
สี่ร.อยบาทถ.วน)
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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(นางเกษร คงชาญกิจ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก.ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีที่มีรายจ7ายหมวด
ค7าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก7อสร.าง ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพันแต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงิน
นั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถิ่นได.
อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ขอบคุณท7านรองนายกฯพงศชัย ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7า
สมาชิ กสภาท7 า นใดเห็ น ชอบตามญั ต ติ ที่ ค ณะผู. บ ริ ห ารเสนอ โปรดยกมื อ ครั บ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําป#งบประมาณ
พ.ศ. 2562กรณียังมิได-กอหนี้ผูกพัน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร-าง ของกองชาง
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิ ได.ก7อหนี้
ผูกพัน หมวดค7าที่ดินและสิ่งก7อสร.างด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ตามที ่น ายกเทศมนตรีตํ า บลร7อ นพิบูล ย ได.ม ีน โยบายและสั ่ง การให. กองช7า ง
สํารวจ และประมาณราคา โครงการก7อสร.างฯ และได.สั่งการให.โอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 พร.อมกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด โครงการต7อเติมอาคารตลาดสด
เทศบาลตํา บลร7อ นพิบูล ย (ตลาดใหม7) หมู7ที่ 7 ตํา บลร7อ นพิบูล ย อําเภอร7อน
พิ บู ลย จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช วงเงิ น 813,900.- บาทในหมวดค7 าที่ ดิ น และ
สิ่งก7อสร. าง เมื่อคราวสมัยประชุ มสภา สมัยวิสามั ญ สมัยที่ 3 ครั้ งที่ 2 ประจํ าปP
2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และสภาเทศบาลได.อนุมัติเรียบร.อยแล.ว นั้น

เหตุผล
เนื่ องจากขณะนี้ ใกล. สิ้ น ปP งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก7 อสร. า งดั งกล7 า ว
ข.างต.น เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน และคาดว7าจะไม7
สามารถก7อหนี้ผูกพันได.ทัน ในปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองช7าง จึงจําเปOนต.องขอ

อนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินโครงการฯ ดังกล7าว วงเงิน 813,900.- บาท(แปดแสน
หนึ่งหมื่นสามพันเก.าร.อยบาทถ.วน)
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีที่มีรายจ7ายหมวด
ค7า ครุภัณ ฑที่ดิน และสิ่ง ก7อ สร.า ง ยัง มิไ ด.ก7อ หนี้ผ ูก พัน แต7มีค วามจํา เปOน ต.อ งใช.
จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภา
ท.องถิ่นได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล.ว หากองคกรปกครองส7วน
ท. อ งถิ่ น ยั ง มิ ไ ด. ดํ า เนิ น การก7 อ หนี้ ผู ก พั น ให. ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ7 า ยเงิ น ได.
ไม7 เกิ น อีกหนึ่ งปPต7 อสภาท. องถิ่ น หรือกรณี มีความจํ าเปO นต. องแก.ไขเปลี่ย นแปลง
รายการดังกล7าวที่ทําให. ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก7อสร.าง ให.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได.ไม7เกินอีกหนึ่ง
ปPต7อสภาท.องถิ่นแล.วแต7กรณี และโครงการดังกล7าวต.องมีวัตถุประสงคเดิมตามที่
ได.รับอนุมัติให.กันเงินไว.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ท7านประธานครับ ขอผมขอทําความเข.าใจกับท7านสมาชิกเพิ่มเติม ว7าโครงการนี้ได.
ทําการเปRดงานจัดซื้อจัดจ.างไปหนึ่งครั้งแล.ว ผู.เข.าร7วมประมูล e-bidding ในครั้งนี้
คณะกรรมการได.ร7วมกันตรวจสอบผู.ที่เข.ามาทําการประมูล ซึ่งผู.ที่เข.าร7วมทําการ
ประมูลทั้งหมดขาดคุณสมบัติ และทางกระบวนการจัดซื้อจัดจ.างต.องทําการจัดซื้อ
จัดจ.างอีกหนึ่งครั้งครับ เราเลยจําเปOนต.องขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณในครั้ง
นี้อีกครั้งเพื่อประโยชนของพี่น.องประชาชน
ขอบคุ ณท7 านรองนายกฯ จั กรพั นธุ ครั บ ผมขอเปO นความรู. ในเรื่ องของการ
จัดซื้อจัดจ.าง e-bidding ในส7วนที่ว7าผู.รับจ.างขาดคุณสมบัติในการเข.ามาทําการ
ประมูล
ครับ ผู.เข.ามาทําการประมูลขาดคุณสมบัติในส7วนของช7างควบคุมงานไม7ได.ใส7
วุฒิการศึกษา และในส7วนของรายละเอียดเพิ่มเติมของ e-bidding ขอให.ปลัดได.
ชี้แจงเพิ่มเติม ขอบคุณครับ
ขอบคุณท7านรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ
ขอเชิญท7านเลขานุการสภา ครับ
เรียนท7านประธานสภาที่เคารพ ท7านสมาชิกผู.ทรงเกียรติ คณะผู.บริหาร และผู.เข.าร7วม
ประชุมทุกท7าน ค7ะ กรณีที่ใช.คําว7า e-bidding ก็คือ e-Auction เดิม ก็คือการจัดซื้อ
จัดจ.างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต7 500,000 บาท ขึ้นไป ต.องใช.ระบบe-bidding
คณะกรรมการ e-bidding ได.พิจารณาคุณสมบัติของผู.รับจ.างที่เสนอมาทั้ง 2 ราย

ปรากฏว7าขาดคุณสมบัติที่เปOนสาระสําคัญ ก็คือ วุฒิการศึกษาของผู.ควบคุมงาน ใน
ประกาศกําหนดไว.ว7าจะต.องมีผู.ควบคุมงานตามที่กําหนดว7าวุฒิการศึกษาด.านใด
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายชัยวัฒน พิบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 12

จะกํ าหนดไว. ในประกาศ แล. วมี การรั บรองสํ าเนาถู กต. องด. วย พอคณะกรรมการ
e-bidding เขาพิจารณาแล.วไม7เปOนไปตามประกาศ เขาก็เลยบอกว7าให.ยกเลิก และ
พอผ7านปลัดมาก็ได.ปรึกษากับทางผู.บริหารและกับทางท.องถิ่นจังหวัด เจ.าหน.าที่
การเงิ นของจั งหวั ด มองว7 าเปO นสาระหรื อไม7 เราก็ เลยคุ ยกั นแล. วก็ ประสานไปยั ง
ผู. รั บ จ. า ง เพื่ อไม7 ใ ห. เ สี ย เวลาแล. ว ก็ จ ะได. ดํ า เนิ น การโครงการต7 อ ประสานไปยั ง
ผู.รับจ.าง ก็ให.มาภายในวันที่กําหนด เพื่อนําเสนอท7านนายกฯ ได.พิจารณา โดยใช.ดุลย
พินิจของท7านนายกฯ ปรากฏว7าเขาไม7สามารถที่จะนําวุฒิการศึกษาตัวจริงมาแสดงได.
และไม7สามารถรับรองสําเนาได. เลยนําเสนอท7านนายกฯ ว7าให.ยกเลิก อันนี้ก็ขอนํา
เรียนเพิ่มเติมในส7วนของโครงการต7อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย
(ตลาดใหม7) ค7ะ
ขอบคุ ณท7 านเลขานุ การสภา ครั บ ในเรื่ องของการตั้ ง งบประมาณถ. า เกิ น
500,000 บาท ผมมองว7าระบบราชการก็มีความรัดกุมขึ้นในเรื่องของการจัดซื้อ
จั ด จ. า งของแต7 ล ะหน7 ว ยงานที่ เ ข. า ระบบ e-bidding เปO น ระบบที่ ต. องยื่ น ผ7 า น
อินเตอรเน็ต คนทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติที่เข.าลักษณะของโครงการที่วางไว.ทุกคน
สามารถกดราคาลงมาได. ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ.างเราไม7ต.องเปOนห7วงว7าทําไม
ผู.บริหารถึงตั้งงบประมาณไว.เยอะ การจัดซื้อจัดจ.างระบบนี้ไม7มีนอก ไม7มีในเพราะ
ระบบตรงนี้ ไ ม7 รู. ว7 า ใครจะเข. า มาเคาะบ. า งในแต7 ล ะรอบ และช7 ว งหลั ง เท7 า ที่ ฟL ง
จากผู.บริหาร ตั้งงบประมาณไว. 2,000,000 บาท เคาะกันเหลือแค7 1,500,000
บาท ระบบตรงนี้จะเปOนส7วนกรองได.เยอะมาก ทุกหน7วยงาน ทุกท.องถิ่น ไม7ว7าจะ
เปOนทางหลวงชนบท ไม7ว7าจะเปOนกระทรวงต7าง ๆ ที่มีการก7อสร.าง ตัวนี้จะเปOนตัว
ช7วยได.เยอะ
ขอเชิญคุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ
เรี ย นท7 านประธานสภา ผมเปO น ห7 ว งว7 า พี่ น. องประชาชนจะเดื อดร. อน ก็ ได.
พิจารณาไปตามสมควร และที่ท7านประธานได.บอกก็เปOนข.อมูลที่ดี ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อสภาแห7ง
นี้ ว7 าสมาชิ กสภาท7 านใดเห็ นชอบตามญั ตติ ที่ คณะผู. บริ หารเสนอ โปรดยกมื อครั บ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําป#งบประมาณ
พ.ศ. 2562กรณียังมิได-กอหนี้ผูกพัน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร-าง ของกองชาง

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิ ได.ก7อหนี้
ผูกพัน หมวด ค7าที่ดินและสิ่งก7อสร.างด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้
ตรวจถูกต.อง
ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
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หลักการ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลร7อนพิบูลย ได.มีนโยบายและสั่งการให. กองช7าง สํารวจ
และประมาณราคา โครงการก7 อ สร. า งฯ และได. สั่ ง การให. โ อนเงิ น งบประมาณ
ไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 พร.อมกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดค7าที่ดินและสิ่งก7อสร.าง เมื่อคราวสมัยประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2561 และสภาเทศบาลได. อ นุ มั ติ จํ า นวน 4 โครงการ รวมเปO น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
190,000.- บาทเรียบร.อยแล.ว ดังนี้
1. โครงการซ7อมแซมถนนแอสฟLลทติกคอนกรีต สายใต.สะพานเขาน.อย ถึงบ.านา
โพธิ์ หมู7ที่ 7 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน
38,000.- บาท
2. โครงการซ7อมแซมถนนแอสฟLลทติกคอนกรีต สายโรงรม หมู7ที่ 7 ตําบลร7อน
พิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน 32,000.- บาท
3. โครงการซ7อมแซมถนนแอสฟLลทติกคอนกรีต สายหลังตลาดใหม7 – วัดเนกขัมมา
ราม หมู7ที่ 7 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน
107,000.- บาท
4. โครงการซ7อมแซมถนนแอสฟLลทติกคอนกรีต สายเขาน.อย – ดรุณศึกษา หมู7ที่
7 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน 13,000.บาท

เหตุผล
เนื่องจากขณะนี้ใกล.สิ้นปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซ7อมแซมถนน จํานวน
4 โครงการ เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน และคาดว7า
จะไม7 ส ามารถก7 อ หนี้ ผู ก พั น ได. ทั น ในปP ง บประมาณ พ.ศ. 2562 กองช7 า ง
จึงจําเปOนต.องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินโครงการดังกล7าว ข.างต.นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 190,000.- บาท(หนึ่งแสนเก.าหมื่นบาทถ.วน)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก. ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข. อ 59 ในกรณี ที่ มี รายจ7 ายหมวดค7 า ครุ ภั ณฑที่ ดิ นและ
สิ่ งก7 อสร. า ง ยั ง มิ ได. ก7 อ หนี้ ผู กพั น แต7 มี ค วามจํ า เปO น ต. องใช. จ7 า ยเงิ น นั้ น ต7 อ ไปอี ก
ให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถิ่นได.อีกไม7เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปP

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
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นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล.ว หากองคกรปกครองส7วน
ท. อ งถิ่ น ยั ง มิ ไ ด. ดํ า เนิ น การก7 อ หนี้ ผู ก พั น ให. ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ7 า ยเงิ น ได.
ไม7 เกิ น อีกหนึ่ งปPต7 อสภาท. องถิ่ น หรือกรณี มีความจํ าเปO นต. องแก.ไขเปลี่ย นแปลง
รายการดังกล7าวที่ทําให. ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก7อสร.าง ให.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได.ไม7เกินอีกหนึ่ง
ปPต7อสภาท.องถิ่นแล.วแต7กรณี และโครงการดังกล7าวต.องมีวัตถุประสงคเดิมตามที่
ได.รับอนุมัติให.กันเงินไว.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ผมขอขยายความนิดหนึ่ง เนื่องจากเรามีโครงการที่ตกค.างอยู7ใน 2ปPงบประมาณที่
ผ7 า นมาเปO น เรื่ อ งของการก7 อ สร. า งเยอะมาก และก็ ทํ า การจั ด ซื้ อ จั ด จ. า งไม7 ทั น
คณะผู.บริหารจึงขอขยายเวลาการเบิก7จ7ายเงินอีก 1 ปP ในส7วนของการซ7อมแซมถนน
ทั้ง 4 โครงการ แต7 คณะผู. บริ หารขอให.คํามั่นนะครั บว7 าในปP งบประมาณ 2563
นี้จะเร7งทําการจัดซื้อจัดจ.างให.เร็วที่สุด ขอบคุณครับ
ขอบคุณท7านรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบ.างครับ
ขอเชิญคุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนท7านประธานสภา ผมเห็นด.วยกับญัตตินี้ ถนน 4 สายที่ผู.บริหารเสนอมา
เปOนหลุมเปOนบ7อนานแล.ว พ7อแม7พี่น.องลําบากในการสัญจรไปมา ผมขอสนับสนุนให.
ทํานะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณเอกชัย ศรีพิทักษครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถาม
หรื อ อภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม อี ก บ. า งครั บ หากไม7 มี ส มาชิ ก สภาท7 า นใดอภิ ป ราย
ผมจะขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผู.บริหารเสนอ
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จายเงิ น งบประมาณรายจาย ประจํ า ป#
งบประมาณ พ.ศ. 2562กรณียังมิได-กอหนี้ผูกพัน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร-าง
ของกองชาง
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรียนท7านประธานสภา วันนี้คณะผู.บริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ7ายเงินงบประมาณรายจ7 าย ประจําปP งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได. ก7อหนี้
ผูกพัน หมวด ค7าที่ดินและสิ่งก7อสร.างด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
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หลักการ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลร7อนพิบูลย ได.มีนโยบายและสั่งการให. กองช7าง สํารวจ และ
ประมาณราคา โครงการก7อสร.างฯ และได.สั่งการให.โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ7ายเปOน
รายการใหม7 พร.อมกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณพ.ศ.2561
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
ก า ร โ ย ธ า โ ค ร ง ก า ร ก7 อ ส ร. า ง ถ น น ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ส า ย ข. า ง
ปL tม ปตท. สามแยกสวนผัก หมู 7ที ่ 10 ตํ า บลร7 อ นพิ บู ล ย อํ า เภอร7 อ นพิ บู ล ย
จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน 284,000.- บาทในหมวดค7าที่ดินและสิ่งก7อสร.าง
เมื่อคราวสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP 2561 เมื่อวันที่
26 กันยายน 2561 สภาเทศบาลได.อนุมัติเรียบร.อยแล.ว และเมื่อคราวสมัยประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สภา
เทศบาล มีมติอนุมัติให.แก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเรียบร.อยแล.ว

เหตุผล
เนื่องจากขณะนี้ใกล.สิ้นปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก7อสร.างดังกล7าวข.างต.น
เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน และคาดว7าจะไม7สามารถ
ก7อหนี้ผูกพันได.ทัน ในปPงบประมาณ พ.ศ. 2562กองช7าง จึงจําเปOนต.องขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิ ก จ7 า ยเงิ น โครงการดั ง กล7 า ว ข. า งต. น วงเงิ น 284,000.- บาท
(สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ.วน)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการรับเงิน
การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
ส7วนท.องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ
59 ในกรณี ที่มีรายจ7ายหมวดค7าครุ ภัณฑที่ดินและสิ่งก7อสร. าง ยั งมิได. ก7อหนี้ ผูกพั น
แต7มีความจําเปOนต.องใช.จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถิ่นได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล.ว หากองคกรปกครองส7วน
ท.องถิ่นยังมิได.ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน ให.ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได.ไม7เกิน
อีกหนึ่งปPต7อสภาท.องถิ่น หรือกรณีมีความจําเปOนต.องแก.ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล7าวที่ทําให. ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก7อสร.าง
ให.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได.ไม7เกินอีกหนึ่งปPต7อสภา
ท.องถิ่นแล.วแต7กรณี และโครงการดังกล7าวต.องมีวัตถุประสงคเดิมตามที่ได.รับอนุมัติ
ให.กันเงินไว.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)

-25สุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 14

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณท7านรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะขอมติต7อ
สภาแห7งนี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผู.บริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปDนรายการใหมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายฯกรณี ยั งมิ ได- ก อหนี้ ผูก พั น หมวดคาที่ ดิ นและสิ่ งกอสร- าง
ของกองชาง
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรี ยนท7 านประธานสภา วั นนี้ คณะผู. บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯกรณียังมิได.
ก7อหนี้ผูกพัน หมวดค7าที่ดินและสิ่งก7อสร.างด.วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ด.ว ยกองช7า ง ได.ร ับ นโยบายจากนายกเทศมนตรีฯ ให.บ รรจุโ ครงการเพิ ่ม ผิว
จราจรแอสฟLลทติก คอนกรีตผสมยางพาราถนนสายสี่แยกร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อน
พิ บู ล ย ไว. ใ นแผนพั ฒ นาท. อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ 1
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย เพื่อให.ประชาชนมี
ถนนที่ได.มาตรฐานในการคมนาคม ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

เหตุผล
ขณะนี้แผนพัฒนาท.องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เทศบาลตําบลร7อนพิบูลย เพิ่มเติม
ครั้ ง ที่ 1 เทศบาลตํ า บลร7 อ นพิ บู ล ย ประจํ า ปP ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ได. ผ7 า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการสนั บสนุ น การจัด ทํ า แผนพัฒ นาท. องถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาท.องถิ่น และประชาคมท.องถิ่น เรียบร.อยแล.ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส7วนท.องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก. ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 แล. ว กองช7 าง จึ งจํ าเปO น
จะต.องขออนุมัติดําเนินการ ดังนี้
1. ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ7 า ยไปตั้ ง จ7 า ยเปO น รายการใหม7
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก7อสร.างโครงสร.างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค7าที่ดินและสิ่งก7อสร.าง โครงการเพิ่มผิวจราจรแอสฟLลทติกคอนกรีตผสม

ยางพาราถนนสายสี่แยกร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อนพิบูลย หมู7ที่ 12 ตําบลร7อนพิบูลย
อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียดดังต7อไปนี้
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร-าง
ประเภท ค7าก7อสร.างสิ่งสาธารณูปโภค
-โครงการเพิ่มผิวจราจรแอสฟLลทติกคอนกรีตผสมยางพารา
ถนนสายสี่แยกร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อนพิบูลย หมู7ที่ 12 ตําบลร7อนพิบูลย
อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 1,924,000.- บาท
เพื่ อ จ7 า ยเปO น ค7 า เพิ่ ม ผิ ว จราจรแอสฟL ล ทติ ก คอนกรี ต ผสมยางพาราถนนสาย
สี่แยกร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อนพิบูลย หมู7ที่ 12 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมโอนเพิ่ม 1,924,000.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลกร
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน 188,820.- บาท
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต7าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,820.- บาท
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน7ง
จํานวน 18,000.- บาท
1.1.4 ประเภทค7าจ.างลูกจ.างประจํา
จํานวน 6,340.- บาท
1.1.5 ประเภทค7าตอบแทนพนักงานจ.าง
จํานวน 8,360.- บาท
หมวดคาตอบแทน
2.1.3 ประเภทเงินช7วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 4,375.- บาท
หมวดคาใช-สอย
2.2.2 ประเภทรายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะ
รายจ7ายอื่น ๆ
1) ค7าใช.จ7ายในการเดือนทางไปราชการจํานวน 8,047.- บาท
2) ค7าใช.จ7ายในโครงการประชาสัมพันธและปรับปรุงข.อมูลแผนที่
และทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 42,372.- บาท

3) ค7าใช.จ7ายในโครงการภาษีเคลื่อนที่
2.2.3 ประเภทค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

จํานวน 10,000.- บาท
จํานวน 27,030.- บาท
ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)

-27หมวดคาวัสดุ
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
จํานวน 19,816.-บาท
2.2.3 ประเภทวัสดุงานบ.านงานครัว
จํานวน5,000.- บาท
2.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน1,812.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลการ
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน4,100.- บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน7ง
จํานวน21,000.- บาท
หมวดคาตอบแทน
2.1.2 ประเภทค7าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน10,000.- บาท
2.1.4 ประเภทเงินช7วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน700.- บาท
หมวดคาใช-สอย
2.2.2 ประเภทรายจ7ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายอื่น ๆ
1) ค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน28,082.- บาท
2) ค7าใช.จ7ายในการตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ
จํานวน5,000.- บาท
2.2.3 ประเภทค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม จํานวน89,386.- บาท
หมวดคาวัสดุ
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
จํานวน1,785.- บาท
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ.านงานครัว
จํานวน3,000.- บาท
2.3.3 ประเภทวัสดุก7อสร.าง
จํานวน18,878.- บาท
2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส7ง จํานวน56,800.- บาท
2.3.5 ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน26,000.- บาท
2.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร7
จํานวน3,000.- บาท
งานไฟฟQาถนน
งบบุคลการ
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มพนักงาน
จํานวน4,500.-บาท
1.1.3 ประเภทค7าตอบแทนพนักงานจ.าง
จํานวน10,260.-บาท

1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต7าง ๆ ของพนักงานจ.าง
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

จํานวน23,020.-บาท
ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)

-28งบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
2.1.1 ประเภทวัสดุไฟฟYาและวิทยุ
จํานวน3,651.- บาท
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา)
1.1.1 ประเภทค7าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 35,994.- บาท
งบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
2.1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร
จํานวน 27,290.-บาท
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลการ
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน353,840.- บาท
1.1.3 ประเภทค7าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 10,000.- บาท
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต7าง ๆ ของพนักงานจ.าง จํานวน 12,000.- บาท
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
2.1.1 ประเภทค7าตอบแทนการปฎิบัตินอกเวลาราชการ
จํานวน 5,000.- บาท
หมวดคาใช-สอย
2.2.1 ประเภทรายจ7ายเพื่อให.มาซึ่งบริการ จํานวน 25,841.-บาท
2.2.2 ประเภทรายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะ
รายจ7ายอื่น ๆ
1) ค7าใช.จ7ายในการจัดกิจกรรมค7ายคุณธรรมจริยธรรม
จํานวน 32,843.- บาท
3) ค7าใช.จ7ายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจํานวน 9,750.- บาท
4) ค7าใช.จ7ายในการเพิ่มประสิทธิภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
จํานวน 42,560.- บาท
5) ค7าใช.จ7ายในการส7งเสริมการสอนภาษาต7างประเทศแก7ประชาชน
จํานวน 30,000.- บาท

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)

-29หมวดคาวัสดุ
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
จํานวน 17,125.- บาท
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ.านงานครัว
จํานวน 23,232.- บาท
2.3.4 ประเภทค7าอาคารเสริม (นม)
จํานวน 360,517.- บาท
2.3.5 ประเภทวัสดุก7อสร.าง
จํานวน 50,000.- บาท
2.3.11 ประเภทวัสดุกีฬา
จํานวน 50,000.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(ฝIายประจํา)
1.1.1 ประเภทค7าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 184,054.-บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น 1,924,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท. องถิ่ น พ.ศ. 2541 และแก. ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔3 หมวด ๔
ข.อ ๒7การโอนงบประมาณรายจ7าย ในหมวดค7าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก7อสร.างที่ทําให.
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจ
อนุมัติของสภาท.องถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังไม7ได.ก7อ
หนี้ผูกพัน โครงการเพิ่มผิวจราจรแอสฟLลทติกคอนกรีตผสมยางพาราถนนสายสี่แยก
ร7อนพิบูลยเข.าตลาดร7อนพิบูลย หมู7ที่ 12 ตําบลร7อนพิบูลย อําเภอร7อนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราชจํานวน 1,924,000.- บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7า
ด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองส7 ว นท. องถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก. ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีร ายจ7า ยหมวดครุภัณฑที่ดิน และสิ่งก7อสร.าง
ยั งมิ ได. ก7อหนี้ ผู กพั น แต7 มีความจํ าเปO นต. องใช. จ7 ายเงิ นต7 อไปอี กให. องคกรปกครองส7 วน
ท.องถิ่น รายงานขอกันเงินต7อสภาท.องถิ่นได.อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปP
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ท7านประธาน ครับ ต.องขออภัยจริง ๆ นะครับ ที่คณะผู.บริหารต.องมาเพิ่มเติมญัตติ
ในวันที่ประชุม แต7รายละเอียดในประมาณการด.านหลังก็มีรายละเอียดพอสมควร
ที่จะให. ท7านสมาชิ กได. พิจารณา เนื่ องด. วยเปO นเงิ นเหลื อจ7 ายปลายปP งบประมาณ
2562 ที่จะหมดไปในไม7กี่วันนี้ ทางคณะผู.บริหาร โดยนายอัศวิน จินตวร จึงเสนอ
ญั ต ติ ขึ้ น มาเพื่ อ ประโยชนของพ7 อ แม7 พี่ น. อ งในเขตเทศบาลตํ า บลร7 อ นพิ บู ล ย

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแก-ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 15

นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

โดยเฉพาะพี่น.องในตลาดร7อนพิบูลย ท7านสมาชิกที่เดินทางเข.าไปในตลาดร7อนพิบูลย
คงจะเห็น แล.ว ว7า เปOน หลุมเปOน บ7อเยอะมาก ซึ่ง เปOน พื้น ที่ในชุม ชน ในส7ว นที่ไ ม7
เปOนหลุมเปOนบ7อก็จะแตกลายน้ําจะซึมลงไปในผิวถนนด.านล7างทําให.ถนนบวม
ตรวจถูกต.อง
ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)

-30โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต7สามแยกบ.านโกกี๋ ไปถึงศาลเจ.าพระ 108 แก.ปLญหาไปก7อน
แล.วก็ผิวจราจรที่เราจะทําเพิ่มจนถึงไหล7ทางฟุตบาทเลยนะครับ มันจะมีไหล7ทางข.าง
ฟุตบาท เราอาจเชื่อมถนนกับฟุตบาท การประปาส7วนภูมิภาคได.มาวางท7อทําให.เปOน
ร7องเปOนรอยเกิดอุบั ติเหตุได. ง7ายมาก ผมคิ ดว7าการบริหารงบประมาณเพื่อให.เกิ ด
ประโยชนสูงสุดของเทศบาล เพื่อพ7อแม7พี่น.องประชาชนในเขตเทศบาลท7านนายกฯ
ก็ได.จ7ายเงินเหลือจ7าย เพื่อให.ได.ประโยชนสูงสุดในครั้งนี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท7านรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ผมเข.าใจว7าตั้งแต7สี่แยก ตกลงตั้งแต7
สามแยกบ.านโกกี๋ร.านน้ําชา จนก7อนถึงศาลเจ.าพระ 108
เนื่องด.วยจากประมาณการครั้งแรกเราได.ประมาณการจากสี่ยแกตลาดร7อนพิบูลยถึงสุด
เขตเทศบาล แต7เนื่องจากโครงการนี้เราใช.จ7ายเงินเหลือจ7ายปลายปP ท7านนายกฯ บอก
ว7าเงินเหลือ 2,000,000 บาท เราก็ต.องทําที่จําเปOนก7อน ก็เลยตั้งแต7สามแยกบ.าน
โกกี๋จนถึงก7อนศาลเจ.าพระ 108
ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบ.างครับ
ขอเชิญคุณชาญชัย จันทรแก.ว ครับ
เรี ยนท7 านประธานสภา ผมขอเสนอนิ ด ถ. าสมมุ ติ ว7 าเราทํ า อยู7 แต7 ตรงกลาง
หัวไม7ทํา ท.ายไม7ได.ทํา โดนด7านะครับ น7าจะเลือกฝLxงไหนก7อนก็ได. หัวก็ได. ท.ายก็ได.
ให.สุดเขตเทศบาลดีกว7าไหมครับ
ขอบคุณ คุณชาญชั ย จันทรแก. ว ครั บ ไม7ทราบว7 ามี สมาชิ กสภาท7 านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบ.างครับ หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปราย ผมจะ
ขอมติ ต7 อสภาแห7 งนี้ ว7 าสมาชิ กสภาท7 านใดเห็ นชอบตามญั ตติ ที่คณะผู. บริ หารเสนอ
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ
โปรดยกมือครับไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปDนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจํ าป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงิ น
งบประมาณรายจายฯ กรณียังมิได-กอหนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณ ฑยานพาหนะ
และขนสงของงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอเชิญคณะผู.บริหารเสนอญัตติ
เรี ยนท7 านประธานสภา วั นนี้ คณะผู. บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7ายประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7ายฯ กรณียังมิได.

ก7อหนี้ผูกพันประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส7งด.ว ยหลัก การและเหตุผ ล
ดังนี้

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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(นางเกษร คงชาญกิจ)

หลักการ
ตามที่ น ายกเทศมนตรี ได. มี น โยบายสั่ ง การให. ดํ า เนิ น การเพิ่ ม เติ ม ใน
แผนพั ฒ นาท. อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 1
ประจํ าปP 2562 ตามประกาศเทศบาลตําบลร7 อนพิ บูลย เรื่อง การใช. แผนพัฒนา
ท.
อ
ง
ถิ่
น
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยให.จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง ประเภท
รถยนตดับเพลิง ชนิด 10 ล.อ ความจุไม7น.อยกว7า 12,000 ลิตร พร.อมถังน้ํา ถังโฟม
และอุปกรณประจํารถ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 8,000,000.- บาท และได.สั่ง
การให.งานปYองกันฯ โอนเงินตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 จากเงินเหลือจ7ายประจําปP 2562
นั้น

เหตุผล
ขณะนี้แผนพัฒนาท.องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได.ผ7านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตํา บลร7อนพิ บู ลย ประชาคมท. องถิ่ น และได.รั บ อนุ มัติ จากผู.บ ริห ารท. องถิ่นตารม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว7 าด. วยการจั ดทํ าแผนพั ฒนาขององคกรปกครองส7 วน
ท.องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข.อ 22 แล.ว
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 จึงจําเปOนต.องดําเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 โดยโอนเงินงบประมาณ
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปDนรายการใหม)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง
จํานวน 8,000,000.- บาท
- ค7าจัดซื้อรถยนตดับเพลิง ชนิด 10 ล.อ ความจุไม7น.อยกว7า 12,000 ลิตร
พร.อมถังน้ํา ถังโฟม และอุปกรณประจํารถ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตําบล
ร7อนพิบูลยกําหนด)
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จํานวน 8,000,000.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

หมวด เงินเดือน (ฝIายประจํา)
ประเภท- เงินประจําตําแหน7ง
- ค7าตอบแทนพนักงานจ.าง
- เงินเพิ่มต7างๆ ของพนักงานจ.าง
ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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จํานวน 17,100.- บาท
จํานวน 121,080.- บาท
จํานวน 47,940.- บาท
ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)

หมวด คาตอบแทน
ประเภท–ค7าตอบแทนผูป. ฎิบัติราชการอันเปOนประโยชนแก7อปท.จํานวน 11,800.-บาท
- ค7าเช7าบ.าน
จํานวน 39,567.- บาท
- เงินช7วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 13,530.- บาทหมวด
คาใช-สอย
ประเภท- รายจ7ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน 27,000.- บาท
ประเภทรายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- ค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 131,536.- บาท
- ค7าใช.จ7ายในการเลือกตั้ง
จํานวน 325,500.- บาท
- งานรัฐพิธี พระราชพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 27,899.- บาท
- จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
จํานวน 13,160.- บาท
- ท.องถิ่นโปร7งใสข.าราชการไทยไม7โกง
จํานวน 20,000.- บาท
-ปรับปรุงฐานข.อมูลทะเบียนราษฎร
จํานวน 10,000.- บาท
- พัฒนาศูนยข.อมูลข7าวสารและระบบสารสนเทศจํานวน 20,000.- บาท
- มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ.างดีเด7น
จํานวน 12,000.- บาท
- วันท.องถิ่นไทย
จํานวน 5,000.- บาท
- วันเทศบาล
จํานวน 10,000.- บาท
- สนับสนุนส7งเสริมกิจกรรมตามหนังสือสั่งการฯจํานวน 5,000.- บาท
- อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จํานวน 250,110.- บาทหมวด คาวัสดุ
ประเภท - วัสดุสาํ นักงาน
จํานวน 15,620.- บาท
- วัสดุไฟฟYาและวิทยุ
จํานวน 17,765.- บาท
- วัสดุงานบ.านงานครัว
จํานวน 8,320.- บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส7ง
จํานวน 35,000.- บาท
- วัสดุการเกษตร
จํานวน 5,000.- บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร7
จํานวน 7,000.- บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 13,680.- บาท
หมวด คาสาธารณูปโภค
ประเภท– ค7าไฟฟYา
จํานวน 49,182.- บาท
- ค7าน้ําประปา ค7าบาดาล
จํานวน 19,175.- บาท
– ค7าบริการโทรศัพท
จํานวน 40,814.- บาท
- ค7าบริการไปรษณีย
จํานวน 20,000.- บาท

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-33หมวด คาครุภัณฑ
ประเภทค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- โครงการปรับปรุง/ซ7อมแซมระบบเสียงตามสายของเทศบาล
จํานวน 50,000.- บาท
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ
- โครงการรายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ
จํานวน 21,298.- บาทหมวด
คาสาธารณูปโภค
ประเภท - ค7าบริการโทรศัพท
จํานวน 7,000.- บาท
- ค7าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน 4,592.- บาทหมวด
คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
- โครงการจัดซื้อโตZะพับเอนกประสงค
จํานวน 1,800.- บาท
- โครงการชั้นเหล็กเก็บแฟYม
จํานวน 3,240.- บาท
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง
- โครงการจัดซื้อจักรยานยนต
จํานวน 2,570.- บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝIายประจํา)
ประเภท - เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 133,560.- บาท
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
ประเภท - ค7าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,240.- บาท
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ
- โครงการรายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ
จํานวน 39,721.- บาท
ประเภท รายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- ค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 30,000.- บาท
- ค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม
จํานวน 5,264.- บาท

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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(นางเกษร คงชาญกิจ)

หมวด คาวัสดุ
ประเภท - วัสดุไฟฟYาและวิทยุ
จํานวน 4,509.- บาท
- วัสดุงานบ.านงานครัว
จํานวน 3,200.- บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส7ง
จํานวน 47,030.- บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล7อลื่น
จํานวน 4,650.- บาท
- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน 10,000.- บาท
- วัสดุเครื่องแต7งกาย
จํานวน 5,000.- บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 11,013.- บาท
- วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน 40,000.- บาท
หมวด คาสาธารณูปโภค
ประเภท - ค7าไฟฟYา
จํานวน 13,792.- บาท
- ค7าบริการโทรศัพท
จํานวน 4,300.- บาท
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท- ครุภัณฑโรงงาน
- โครงการจัดซื้อเลื่อยเครื่องยนต
จํานวน 7,500.- บาท
ประเภท – ครุภัณฑอื่น
โครงการจัดซื้อกระจกโค.ง
จํานวน 2,250.- บาท
ประเภท – ค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- โครงการค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000.- บาท
งานปQองกันภัยฝIายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- โครงการช7วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 42,375.- บาท
- โครงการปYองกันอัคคีภัยในชุมชน
จํานวน 6,640.- บาท
- โครงการส7งเสริมการดําเนินการของสมาชิก อปพร.จํานวน 7,400.- บาท
- โครงการอบรมการสร.างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินของประชาชน
จํานวน 10,000.- บาท
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด คาตอบแทน
ประเภท เงินช7วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 3,100.- บาท
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

หมวด คาใช-สอย
ประเภทรายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- โครงการค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการจํานวน 2,590.- บาท
หมวด คาใช-สอย
ประเภท ค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม
จํานวน7,150.- บาท
หมวด คาวัสดุ
ประเภท - วัสดุยานพาหนะและขนส7ง
จํานวน 2,780.- บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล7อลื่น
จํานวน 1,530.- บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 14,960.- บาท
หมวด คาสาธารณูปโภค
ประเภท - ค7าไฟฟYา
จํานวน 10,860.- บาท
- ค7าน้ําประปา ค7าน้ําบาดาล
จํานวน30,000.- บาท
- ค7าโทรศัพท
จํานวน 9,595.- บาท
- ค7าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน 5,000.- บาท
งบเงินอุดหนุน
หมวด เงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนราชการ
- โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก7ง รร. (สพฐ)
จํานวน 329,000.- บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
หมวด เงินเดือน (ฝCายประจํา)
ประเภท - ค7าตอบแทนพนักงานจ.าง
จํานวน 33,000.- บาท
- เงินเพิ่มต7างๆ ของพนักงานจ.าง
จํานวน 9,925.- บาท
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ
- โครงการจ.างเหมาบริการผู.ช7วยครูผู.ดูแลเด็กเล็ก
จํานวน 61,500.- บาท
- รายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ จํานวน 2,060.- บาท
ประเภท รายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- โครงการคาราวานเสริมสร.างประสบการณเด็ก
จํานวน 4,568.- บาท
- โครงการพัฒนาครูผู.ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษา
จํานวน 31,764.- บาท
ตรวจถูกต.อง
ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-36- โครงการพัฒนาคุณภาพผู.เรียน
จํานวน 15,000.- บาท
- โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธชุมชน
จํานวน 19,000.- บาท
- โครงการส7งเสริมการเรียนรู.เด็กปฐมวัยท.องถิ่น ไทยผ7านการเล7น

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

จํานวน 100,000.- บาท
- โครงการสนับสนุนค7าใช.จ7ายในการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 30,360.- บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝCายประจํา)
ประเภท - เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 50,000.- บาท
- เงินเพิ่มต7างๆ ของพนักงาน
จํานวน 9,200.- บาท
- เงินประจําตําแหน7ง
จํานวน 36,000.- บาท
- ค7าตอบแทนพนักงานจ.าง
จํานวน 180,000.- บาท
- เงินเพิ่มต7างๆ ของพนักงานจ.าง
จํานวน 22,580.- บาท
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
ประเภท - ค7าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,960.- บาท
- ค7าเช7าบ.าน
จํานวน 11,000.- บาท
- เงินช7วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 20,000.- บาท
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ
- รายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ
จํานวน 15,117.- บาท
ประเภทรายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- ค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 28,760.- บาท
ประเภท ค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม
จํานวน 33,310.- บาท
หมวด คาวัสดุ
ประเภท – วัสดุสํานักงาน
จํานวน 4,350.- บาท
- วัสดุไฟฟYาและวิทยุ
จํานวน 10,000.- บาท
- วัสดุงานบ.านงานครัว
จํานวน 15,000.- บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส7ง
จํานวน 25,960.- บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล7อลื่น
จํานวน 52,300.- บาท
- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน 5,005.- บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร7
จํานวน 5,000.- บาท
ตรวจถูกต.อง
ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-37- วัสดุเครื่องแต7งกาย
จํานวน
- วัสดุคอมพิวเตอร
หมวด สาธารณูปโภค
ประเภท- ค7าบริการโทรศัพท
- ค7าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท – ค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
10,000.- บาท
จํานวน 7,260.- บาท
จํานวน 4,000.- บาท
จํานวน 12,000.- บาท
จํานวน 100,000.- บาท

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
ประเภท – ค7าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 18,000.- บาท
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ
- โครงการจ.างเหมาบริการครูฝyกสอนออกกําลังกายด.วยการเต.นแอโรบิค
จํานวน 39,800.- บาท
- จ.างเหมาบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน62,100.- บาท
ประเภท รายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- โครงการตลาดชุมชน
จํานวน 30,000.- บาท
- โครงการ ปYองกันและควบคุมโรคไข.เลือดออก จํานวน 27,752.- บาท
- โครงการ ผลิตสื่อเพื่อให.การสุขศึกษาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม
จํานวน 10,000.- บาท
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู.ประกอบการร.านอาหาร
จํานวน 7,225.- บาท
- โครงการ อาหารปลอดภัย(Food Safety)จํานวน 50,000.- บาท
หมวด เงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน
- การดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริด.านสาธารณสุข
จํานวน 160,000.- บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- บ.านท.องถิ่นประชารัฐร7วมใจเทิดไท.องคราชัน ราชินี
จํานวน 150,000.- บาท
- ส7งเสริมกิจกรรมชมรมผู.สูงอายุ
จํานวน 100,000.- บาท
ตรวจถูกต.อง
ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-38แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวด ค7าตอบแทน
ประเภทค7าตอบแทนผู.ปฏิบัติราชการอันเปOนประโยชนแก7อปท.จํานวน 49,800.- บาท
งบดําเนินงาน
หมวด คาสาธารณูปโภค
- ค7าบริการโทรศัพท
จํานวน 3,000.- บาท
หมวด คาครุภัณฑ

ประเภท ค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- ค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝIายประจํา)
ประเภท - ค7าตอบแทนพนักงานจ.าง
- เงินเพิ่มต7างๆ ของพนักงานจ.าง

จํานวน 100,000.-

จํานวน 188,486.- บาท
จํานวน 31,000.- บาท

หมวด คาตอบแทน
ประเภท ค7าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ จํานวน 33,560.- บาท
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ
- โครงการจ.างเหมาบริการขุดหรือปรับปรุงหลุมขยะและถนนภายในสถานที่
ทิ้งขยะบ.านท.ายเรือ หมู7 12
จํานวน 371,285.- บาท
- โครงการจ.างเหมาบริการรักษาความสะอาดและเปOนระเบียบเรียบร.อย
ของถนนและทางเท.า จํานวน 457,000.- บาท
- โครงการจ.างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
จํานวน 100,000.- บาท
- โครงการรายจ7ายเพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ จํานวน 17,939.- บาท
ประเภทรายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- โครงการค7าใช.จ7ายในการเดินทางไปราชการจํานวน 5,000.- บาท
ประเภท ค7าบํารุงรักษาและซ7อมแซม
จํานวน
535 .- บาท
หมวด คาวัสดุ
ประเภท - วัสดุสํานักงาน
จํานวน 10,000.- บาท
- วัสดุไฟฟYาและวิทยุ
จํานวน 9,040.- บาท
- วัสดุงานบ.านงานครัว
จํานวน 33,400.- บาท
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-39- วัสดุก7อสร.าง
จํานวน
- วัสดุยานพาหนะและขนส7ง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล7อลื่น
- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร7
- วัสดุเครื่องแต7งกาย

ตรวจถูกต.อง
(นางเกษร คงชาญกิจ)
9,260.- บาท
จํานวน 12,440.- บาท
จํานวน 23,000.- บาท
จํานวน 5,000.- บาท
จํานวน 5,000.- บาท
จํานวน 57,510.- บาท

หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- โครงการค7าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑจํานวน 100,000.- บาท
แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน

งานสงเสริมการสนับสนุนความเข-มแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- โครงการค7าใช.จ7ายในการปYองกันและแก.ไขปLญหายาเสพติด
จํานวน 84,034.- บาท
- โครงการส7งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ7มของประชาชน
จํานวน 83,578.- บาท
- โครงการส7งเสริมกิจกรรมด.านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
จํานวน 50,000.- บาท
- โครงการส7งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
จํานวน 12,324.- บาท
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู.นําชุมชน จํานวน 500,000.- บาท
หมวด เงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน
- จัดทําแผนตําบล
จํานวน 30,000.- บาท
- สนับสนุนกลุ7มปุ•ยอินทรีย
จํานวน 27,580.- บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- จัดการแข7งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนจํานวน 82,759.- บาท
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-40- จัดการแข7งขันและจัดส7งกีฬาประเภทต7างๆ เข.าร7วมการแข7งขัน
จํานวน 30,000.- บาท
- จัดงานวันเด็กแห7งชาติ
จํานวน 14,180.- บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท-องถิ่นและภูมิป]ญญา
หมวด คาใช-สอย
ประเภท รายจ7ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม7เข.าลักษณะรายจ7ายหมวดอื่นๆ
- จัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปPใหม7
จํานวน 9,952.- บาท
- จัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน 90,674.- บาท
- จัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญ€ู จํานวน 19,235.- บาท
- จัดงานประเพณีหล7อเทียนพรรษา
จํานวน 18,826.- บาท
- สร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จํานวน 70,000.- บาท
หมวด เงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส7วนราชการ
- จัดงานประเพณีลากพระ
จํานวน 50,000.- บาท
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน
- อบรม บํารุง อนุรักษและปกปYองวัฒนธรรม และภูมิปLญญาท.องถิ่น
จํานวน 10,000.- บาท
- อบรมภูมิปLญญาด.านจัดสาน (พัดใบพ.อ) จํานวน 10,000.- บาท
- อบรมภูมิปLญญาด.านอาหารและผักพื้นบ.าน จํานวน 10,000.- บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสร-าง
ประเภท ค7าก7อสร.างสาธารณูปโภค
- ก7อสร.างรางระบายน้ําคสล.พร.อมบ7อพักทางเข.าโรงยางโกศักดิ์ หมู7 13
จํานวน 4,000.- บาท
แผนงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
หมวด งบกลาง
ประเภท - ค7าชําระดอกเบี้ย
จํานวน 114,000.- บาท
- เบี้ยยังชีพผู.สูงอายุ
จํานวน 279,400.- บาท
- เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน 395,200.- บาท
- เบี้ยยังชีพผู.ปวC ยเอดส
จํานวน 6,000.- บาท
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-41- เงินสํารองจ7าย
จํานวน 288,624.- บาท
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน 80,835.- บาท
รวมโอนลด จํานวน 8,000,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วน
ท. องถิ่ น พ.ศ. 2541 และแก. ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔3 หมวด ๔
ข.อ ๒7การโอนงบประมาณรายจ7าย ในหมวดค7าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก7อสร.างที่ทําให.
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ7ายเปOนรายการใหม7 ให.เปOนอํานาจ
อนุมัติของสภาท.องถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี
ยังมิได.ก7อหนี้ผูกพัน ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวด ค7าครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะ
แ ล ะ ข น ส7 ง ร า ย ก า ร ร ถ ย น ต ดั บ เ พ ลิ ง ช นิ ด 1 0 ล. อ ค ว า ม จุ ไ ม7
น.อยกว7 า 12,000 ลิ ตร พร. อมถั งน้ํ า ถังโฟม และอุ ปกรณประจํ ารถ จํ านวน 1 คั น
งบประมาณ 8,000,000.- บาท(แปดล.านบาทถ.วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว7าด.วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแก-ว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ขององคกรปกครองส7 วนท. องถิ่ น พ.ศ 2547 และแก. ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ 4)
พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข.อ 59 ในกรณีที่มีร ายจ7า ยหมวดค7า ครุภัณ ฑที่ดิน และ
สิ ่ง ก7อ สร.า ง ยัง มิไ ด.ก 7อ หนี ้ผ ูก พัน แต7 มี ความจํ าเปO น ต. องใช. จ7 ายเงิ นนั้ นต7 อไปอี ก
ให.องคกรปกครองส7วนท.องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท.องถิ่นได.อีกไม7เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปP
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร7อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต7อไป
ขอบคุณท7านนายกฯ ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรืออภิปรายบ.าง
ครับ
ขอเชิญคุณชาญชัย จันทรแก.ว ครับ
เรียนท7านประธานสภา ผมสนับสนุนกรณีจัดซื้อรถดับเพลิง เพราะรถดับเพลิงที่มีอยู7
เก7 า มากแล. ว ถ. า ซ7 อ มก็ ไ ม7 คุ. ม อี ก กรณี ร ถดั บ เพลิ ง ของเราบรรจุ น้ํ า แค7
5,000 ลิตร เราใช.งานได. 7 นาที แต7ครั้งนี้เราจัดซื้อ 12,000 ลิตร เราใช.งานได.
ถึง 15 – 18 นาที ช7วยชาวบ.านได.เยอะ อีกกรณีเกี่ยวกับอุปกรณของรถคันเก7าแทบ
จะไม7มีแล.ว ขอฝากเรื่องอุปกรณนิดหนึ่ง ให.สมราคา 8,000,000 บาท ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแก.ว ครับ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบ.างครับ
ขอเชิญท7านายกฯ ครับ
เรียนท7านประธานสภา ฝCายบริหารขอเรียนชี้แจงอย7างนี้ สืบเนื่องจากเรามีเงินเหลือ
จ7าย 10,000,000 บาท เลยรีบทําญัตตินาทีสุดท.ายจริง ๆ ในการรวบรวมเงิน เงิน
ทุกก.อนที่เรารวบรวมมาทั้งหมดเรื่องของถนนตลาดร7อนพิบูลยด.วย ขอย.อนกลับไป
ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-42ญัตติตลาดร7อนพิบูลยนิดหนึ่ง ในความเข.าใจของเราต.องขออภัยด.วย ผมคิดว7าจุด
สตรทจากสี่แยกร7อนพิบูลย แต7ว7าผมขออนุญาตประธานสภาอีกครั้งหนึ่งขออนุญาต
เปRดสภา เปRดประมาณเดือนตุลาคมนี้เพื่อที่จะจ7ายขาดเงินสะสม เพื่อที่จะได.เปRด
พร.อมกันไม7อย7างนั้นจะเปOนสองตอน สมาชิกสภาแนะนําขึ้นมาเดี๋ยวจะโดนด7าเปล7า ๆ
ถ. า ทํ า ที ล ะช7 ว ง เอาที เ ดี ย วเลยพร. อ มกั น ผมจะรบกวนทางสภาขออนุ มั ติ จ7 า ย
เงินสะสมจะได.ทําพร.อมกัน เรื่องที่หนึ่ง และเรื่องที่สอง ขอชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของ
งบประมาณ จริง ๆ เรามีเงินเหลือเกินอยู7 2,000,000 บาท เรามีรายจ7ายก็เลยเอา
เงินก.อนนี้มาจ7ายไม7ได. ทีนี้เรามีเงินเข.ามาเกือบ 70,000,000 บาท ที่เราตั้งไว.
67,000,000 บาท เปOน 69,000,000 บาท เศษ ที่ท7านได.อนุมัติเทศบัญญัติของ
ปP 2563 ที่เราตั้ง 70,000,000 บาท ผมคาดว7าเงินน7าจะเกินไปอีก เพราะว7า
ตอนนี้รายรับของเทศบาลสูงมาก เลยอยากให.ท7านมั่นใจในส7วนที่เราจะจ7ายขาดเงิน
สะสม เพราะว7าที่ท7านประธานสภาได.พูดให.ท7านฟLงเรื่อง e-bidding คณะผู.บริหาร
เปOนกังวล ยกตัวอย7าง ท7านอนุมัติไว.ในส7วนของกล.องวงจรปRด เราตั้งคุณสมบัติของ
กล.องเอาไว.สเปคดีมาก วงเงินที่จัดซื้อจัดจ.าง 1,800,000 บาท ปรากฏว7าเสนอ
ราคาต่ํ า สุ ด อยู7 ที่ 800,000 กว7 า บาท เกรงว7 า คุ ณภาพของกล. องมี ทั้ งประเภท
มีคุณภาพ และประเภทสินค.ามาจากจีน พอมาจากจีนเราไม7มั่นใจว7าคุณภาพของ
กล.องจะเปOนไปตามมาตรฐานไอซีทีหรือไม7 แต7ว7าสิ่งที่วางไว.ไม7ได.กําหนดลักษณะว7า

ไม7เอาของจีน เพราะฉะนั้นราคาก็จะตกลงมาเยอะเกือบ 50 เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น
การ e-bidding ช7วยได.เยอะในการประหยัดงบประมาณ เงินเหลือจ7ายตกเปOนเงิน
สะสมได.เกือบล.านกว7าบาท รวมกับเงินที่เราได.มา 2,000,000 กว7าบาท ตกเปOน
เงินสะสม ดังนั้นเงินสะสมนี้จะนํามาทําถนน นี่คืออีกส7วนที่อยากจะอธิบายให.เข.าใจ
เรื่ องของ e-biddingเกรงว7 า เมื่ อเสนอราคามาแล. ว ต่ํ า และได. ของที่ ไม7 มี คุ ณภาพ
ก็เปOนกังวลกันอยู7 ตอนนี้ผู.รับจ.างเริ่มดําเนินการทําสัญญาและขออนุมัติการไฟฟYา
ส7วนภูมิภาคแล.วในเรื่องการเดินสายคาดว7าเดือนหน.าน7าจะดําเนินการเสร็จในเรื่อง
ของกล. องวงจรปR ดสํ า หรั บญั ต ติ ขอซื้ อรถดั บ เพลิ ง ผมขอเรี ยนอย7 า งนี้ นะครั บ ว7 า
เทศบาลตํ าบลร7 อนพิ บูลยของเรามีรถอยู7 3 คั น รถดั บเพลิ ง 2 คั น รถน้ํ า 1 คั น
ถึ งเวลาแล. วที่ จะต. องจั ดซื้ อคั นใหม7 เพราะว7 า รถดั บ เพลิ งมี ตั้ งแต7 ส มั ย สุ ขาภิ บาล
ท7 า น สท.วุ ฒิ ภั ท ร น7 า จะจํ า ได. ร ถดั บ เพลิ ง คั น นี้ น านมากแล. ว สํ า หรั บ รถน้ํ า ก็
เหมื อ นกั น น7 า จะอายุ พ อ ๆ กั น ผมเลยให. ท างเจ. า หน. า ที่ ผู. ป ฏิ บั ติ อ ธิ บ ายให.
คณะกรรมการประชาคมแผนพั ฒ นาเทศบาลรถดั บ เพลิ งคั นนั้ น มั น บรรจุ น้ํ า แค7
2,000 ลิตร เช7น กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม.ในร7อนพิบูลย รถเรามาฉีดแค7 2 นาที
น้ําหมดจบ และก็ต.องรอรถดับเพลิงคันอื่นที่จะต.องเข.ามาช7วย อีกส7วนหนึ่งที่มันเปOน
ปLญหามาก รถ 3 คัน ของเทศบาล คือ ไม7สามารถสูบน้ําได.พอเกิดเหตุ ถ.าไม7มีความ
จํ า เ ปO น จ ริ ง
ๆ
เ ร า ค ง

ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภา

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-43ไม7จัดซื้อ ครับ ยกตัวอย7าง ไฟไหม.ที่เจี๊ยบเซ.ง ทุ7งสง เขาขอมาเจ.าหน.าที่ถามผมว7าจะ
ให.ไปไหม ผมถามว7างานปYองกันฯ มีรถกี่คัน เขาบอกว7ามีคันเดียว และถ.าเกิดเหตุ
ในตลาด รถดับเพลิ งมีแค7คันเดี ยว หากเกิ ดปLญหาขึ้ นมาาก็ เลยอยากได.รถที่มีความ
พร.อม มีความสมบูรณสักคันของเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย เพราะเราเปOนเทศบาลที่
ใหญ7 แต7 วั ส ดุ อุ ป กรณเราไม7 มี ค วามพร. อ ม ก็ เ ลยอยากจะขอเรี ย นต7 อ ทางสภา
เพื่ อ ที่ จ ะขออนุ มั ติ 8,000,000 บาท เพื่ อความจํ า เปO น ในการใช. จ7 า ยจั ด ซื้ อ ฯ
รถดับเพลิงคันนี้ ความจุน้ําไม7น.อยกว7า12,000 ลิตร แล.วมีอุปกรณ ถังโฟม ซึ่งมี
ความสมบูรณพร.อมอยู7ในตัว ขอเรียนด.วยความเคารพว7าเหตุผลและความจําเปOนที่
เราต.องจัดซื้อรถดับเพลิงคันนี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท7 านนายกฯ ครั บ ที่บอกเรื่ องเหตุ ผลและความจํ าเปOนในการจัดซื้ อจัดจ. าง
รถดับเพลิงคันนี้ ไม7ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีก
บ.างครับ
ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ
เรียนท7านประธานสภา ขออนุญาตเพิ่มเติมที่ท7านนายกฯ พูดว7าเงินของเราที่จะเข.ามา
2,000,000 กว7 า บาท แต7 เ ดิ ม ที เ ราตั้ ง งบประมาณไว. 65,000,000 บาท
เราก็ต.องจ7ายใน 65,000,000 บาท กรณีเงินเกินเข.ามา 2,000,000 บาท เราไม7
สามารถจ7 ายได. เงิ นจะตกเปO นเงิ นสะสม นอกจากว7 าจะทํ าเทศบั ญญั ติ เพิ่ มเติ มเปO น
ฉบับที่ 1 จึงจะสามารถใช.จ7ายได.

ในส7วนของ CCTV ตอนนี้ได.ลงนามในสัญญาเท7าที่เห็นเพราะไม7ได.กําหนดว7าไม7เอา
ของจีน ประสานหัวหน.าฝCายปกครองว7าอุปกรณมาจากเมืองจีน แต7เขาแจ.งว7าเขา
มาประกอบที่เมืองไทยมาเปOนบริษัทของเขา ราคาที่เสนอต่ํามากจะเล7าให.ฟLงว7าทํา
ไม7ต.องระบบใหม7 เพราะเปOนระบบ e-bidding ถ.าเกี่ยวกับอุปกรณพวกนี้เขาขึ้น
ทะเบียนกับกรมบัญชีกลางทั่วประเทศ เขาเสนอแคตตาล็อคเปOนการจัดซื้อจัดจ.างจาก
ระบบE-Marketing แต7 ถ. า เปO น ถนนหนทางจะใช. ร ะบบe-bidding นํ า เรี ย น
เพิ่ ม เติ ม บางท7 า นอาจจะทราบแล. ว เขาขึ้ น บั ญ ชี บ ริ ษั ท ไว. ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลาง ที นี้
กรมบัญชีกลางก็จะลิงคไปทั่วประเทศ พอเราประกาศในเว็บไซตของเทศบาล เรา
ประกาศทางเว็ บ ไซตกรมบั ญ ชี ก ลางทั่ ว ประเทศไม7 ใ ช7 เ ฉพาะบ. า นเรา ถนนก็
เหมื อ นกั น จะเปO น กรณี เ ดี ย วกั น แต7 โ ชคดี ถนนส7 ว นใหญ7 จ ะเปO น คนบ. า นเรา ที นี้
ค7าใช.จ7ายมันก็จะสูง อีกเรื่องหนึ่งเครื่องออกกําลังกายก็มาจากไกล ๆ เหมือนกัน
ตรงนี้จะช7วยกลั่นกรองเราเบื้องต.นทําให.เราประหยัดงบประมาณ แต7ว7าเราก็ไม7
มั่นใจในเรื่องคุณภาพ แล.วก็เรื่องรถดับเพลิงเดี่ยวท7านนายกฯ ก็จะออกคําสั่งให.เรา
ดูแลเรื่อง TOR หรือคุณลักษณะใหม7หมายถึงว7าให.ละเอียดกว7านี้ ตอนนี้อาจจะมี
เพียงแค7นี้ ส7วนเรื่องอุปกรณทั้งหมดอยู7ที่เรากําหนดคุณลักษณะ ก็นําเรียนเพิ่มเติม
ในส7วนของ 3 โครงการ ขอบคุณค7ะ
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยวัฒน พิบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 16
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-44ขอบคุณท7 านเลขานุการสภาฯ ครับ ไม7 ทราบว7ามีสมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบ.างครับ
ขอเชิญคุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ
เรี ยนท7 านประธานสภา วั นนั้ นผมอยู7 ที่ทําประชาคมด. วย ผมเข. าใจครั บ ผมคิ ดว7 า
ผู.บริหารเลือกแล.ว และพ7อแม7พี่น.องประชาชนพึ่งพาได.ผมก็ยินดี ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ ไม7ทราบว7ามี สมาชิกสภาท7านใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบ.างครับหากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกผมจะ
ขอมติต7อสภาแห7งนี้ว7าสมาชิกสภาท7านใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผู.บริหารเสนอ โปรด
ยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ท7าน สมาชิกสภาท7านใดไม7เห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ ไม7มี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ (ถ-ามี)
มีสมาชิกสภาท7านใดจะแสดงความคิดเห็นบ.างครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนท7านประธานสภาขอแจ.งข7าวแจ.งจากศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ และผู.
พิการ ของเทศบาลตําบลร7อนพิบูลย ซึ่งมีนางจรรยา จุลภักดิ์ เปOนประธาน แล.วก็มี
ดิฉันเปOนคณะกรรมการ เราจะมีแผนปฏิบัติงานโครงการเยี่ยมบ.านผู.สูงอายุ ผู.พิการ
ผู. ปC ว ยเรื้ อรั ง และผู. ด. อยโอกาส โดยร7 ว มกั บ โรงพยาบาลร7 อนพิ บู ล ย และอสม.
ออกไปสํารวจและส7งรายชื่อมา ขณะนี้เราได.รายชื่อมาครบแล.วทุกชุมชนน7ะค7ะ เรา
จะมีแผนปฏิบัติการลงเยี่ยมดังนี้

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจถูกต.อง
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

1. ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เริ่มเวลา 09.00 น.พื้นที่ชุมชน ตลาดเกษตร 2 คน
ปCาชมพู7 9 คน, วังไทร 8 คน, นาโพธิ์ 7 คน รวมเปOน 26 คน
2. ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 เริ่ มเวลา 09.00 น.พื้ นที่ ชุ มชน ตลาดใหม7
8 คน, สุวรรณรังษี 4 คน และโคกยาง 6 คน รวมเปOน18 คน
3. ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น.พื้นที่ชุมชน เขาน.อย
16 คน และเทพนมเชือด 8 คน รวมเปOน 24 คน
4. ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น. พื้นที่ชุมชน ปรีชาทองนาลึก 7 คน,
ตลาดใน 8 คนตลาดร7อนพิบูลยและท.ายเรือ 7 คน รวมเปOน 22 คน
รวมทั้งหมดทุกชุมชน 90 คน ในการนี้เรียนเชิญคณะผู.บริหารและสมาชิกร7วมด.วย
นะค7ะ
ขอบคุณ คุณอรภักดิ์ เจนวิช ชุเ มธ ครับ มีส มาชิกท7า นใดจะแสดงความคิด เห็น
เพิ่มเติมอีกบ.าง ครับ
ขอเชิญคุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรีย นท7า นประธานสภา ผมนํ า เสนอถนนศาลาไฟไหม. ท างเข. า ศาลาไฟไหม.
เปOนหลุมเปOนบ7อเยอะ ขอให.คณะผู.บริหารช7วยซ7อมให.ด.วย ขอบคุณครับ
ตรวจถูกต.อง

ตรวจถูกต.อง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
-45ขอบคุณ คุ ณสุ น ทร ขวั ญ ชั ย รั ต น ครั บ มีส มาชิก ท7า นใดจะแสดงความคิด เห็น
เพิ่มเติมอีกบ.าง ครับ
ขอเชิญคุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรีย นท7านประธานสภา ก7อนอื่นผมขอขอบคุณคณะผู.บริหารและสมาชิกสภาฯที่
อนุ มั ติ บ ล็ อ คข. า งบ. า น สท.นั น ทา ตอนนี้ เ สร็ จ เรี ย บร. อ ยแล. ว พ7 อ แม7 พี่ น. อ งฝาก
ขอบคุณมา ฝนตกลงมาสองสามครั้งน้ําไหลได.คล7อง ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุ ณ เอกชั ย ศรี พิ ทั ก ษ ครั บ มีส มาชิก ท7า นใดจะแสดงความคิด เห็น
เพิ่มเติมอีกบ.าง ครับ
ขอเชิญท7านรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ
เรียนท7านประธานสภา ในส7วนของผมฝากประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในอีกไม7กี่วันข.างหน.า จะมีการตักบาตรเทโว วัดเขาน.อยจัดขึ้นในวันจันทรที่
14 ตุลาคม 2562 รวมไปถึงประเพณีชักพระของอําเภอร7อนพิบูลย ก็จะเดินชัก
พระมาในวันจันทรที่ 14 ตุลาคม 2562 ในส7วนของประเพณีชักพระในส7วนที่
เทศบาลต. องรับ ผิดชอบ ก็ มีการวางผังและการจัดบริเ วณเรื อพนมพระ ก็ ได. เข. า
ประชุ มร7 วมกับ ท7า นรองนายกฯ จักรพั น ธุ เสนอให. จอดเรือพระทางด.า นขวามื อ
ตั้งแต7สี่แยกเลี้ยวเข.าไปในตลาดทางด.านขวามือไปถึงสามแยกร.านโกกี๋ ถ.าเกิดจอด
ไม7 พ อก็ จ ะเสริ ม ในส7 ว นของ 16 ห. อ ง ที่ เ ปR ด ให. แ ม7 ค. า เช7 า ขายของ ก็ ฝ าก
ประชาสัมพันธด.วย ขอบคุณครับ
ขอบคุณ ท7า นรองนายกฯ พงศชัย ครั บ มีส มาชิก ท7า นใดจะแสดงความคิด เห็น
เพิ ่ม เติม อีก บ.า ง ครับ ของผมมีเ รื ่อ งฝากทีม ผู .บ ริห าร และทีม ข.า ราชการ ต.อ ง
ช7วยกันเรื่องการขยายเวลาเบิกจ7ายเงินรอบนี้เปOนรอบสุดท.ายแล.วนะครับ ถ.าไม7
เบิกจ7า ยให.เ สร็จ ในปPห น.า ก็จ ะตกไป ฝากผู.บ ริห ารช7ว ยเร7ง รัด ให.เ สร็จ ทัน ตามที่

สมาชิกสภาได.อนุมัติไป หากไม7มีสมาชิกสภาท7านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก
สําหรับวันนี้ได.ดําเนินการประชุมครบทุกวาระแล.ว ผมขอขอบคุณท7านนายกฯ ท7าน
รองนายกฯ ท7านเลขานุการนายกฯ ท7านที่ปรึกษานายกฯ ท7านสมาชิกสภา ทุกท7าน
พนั กงาน เจ. าหน. าที่ และประชาชนที่ รั บฟL งเสี ยงตามสาย ผมขอปR ดการประชุ มไว.
เพียงแค7นี้ ขอบคุณครับ
ป_ดประชุมเวลา 12.37 น.
(ลงชื่อ).................................................ผู.จด/ผู.พิมพรายงานการประชุม
(นางสาวอัญชลี อิสสภาพ)

(ลงชื่อ).................................................ผู.ตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
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ตรวจถูกต-อง
(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ
(นายวัชระ ภู7ประเสริฐ)

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

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

