ผูมาประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 `ประจำป พ.ศ. ๒๕64
ประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
--------------------------------------

ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ
สุรภักดี
นางอรภักดิ์
เจนวิชชุเมธ
นายจักรพันธุ
จุลภักดิ์
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
นายเอกชัย
ศรีพิทักษ
นายสมพร
สุขสวัสดิ์
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
นายพงศกร
พงษเกษมพรกุล
นายสุนทร
ขวัญชัยรัตน
นางอำไพ
ศิริแกว
นางจารีวัฒน
กุลเจริญ

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

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
สุรเชษฐ สุรภักดี
อรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
จักรพันธุ จุลภักดิ์
จักรกริศน แปนเพ็ชร
เอกชัย
ศรีพิทักษ
สมพร
สุขสวัสดิ์
อุไรวรรณ สีงาม
พงศกร พงษเกษมพรกุล
สุนทร
ขวัญชัยรัตน
อำไพ
ศิริแกว
จารีวัฒน กุลเจริญ

ผูไมมาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว

ตำแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
- ลา -

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นายณรงค
แซใช
นายสุเทพ
ฤทธิรัตน
นายสุทธิรักษ มั่นคง
นางสาวสุนิษา เทวเดช
นายพรเทพ
เพชรอนันต
นางสาวโสภา จันทรแกว
นายคีตวิทย
แกวแกมจันทร
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นางอัญชลี

สมาทิน

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองชาง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ณรงค
แซใช
สุเทพ
ฤทธิรัตน
สุทธิรักษ มั่นคง
สุนิษา
เทวเดช
พรเทพ เพชรอนันต
โสภา
จันทรแกว
คีตวิทย แกวแกมจันทร
อัญชลี
อิสสภาพ
อัญชลี

สมาทิน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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ผูเขารวมประชุม (ตอ)
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
10 นางมัตติกา
พลเดช
11 นางสาวอรอนงค คงแทน
กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตำแหนง
คนงาน
คนงาน

ลายมือชื่อ
มัตติกา
อรอนงค

พลเดช
คงแทน

หมาย
เหตุ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุ มทุ กท าน และผูที่รับ ฟ งเสีย งตามสายอยู ในขณะนี้ วันนี้เป น การ
ประชุมสภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับ
วันจันทรที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้
สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศฯ
ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2564
.....................................
ตามที่ สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564
โดยมี ร ะยะเวลา 30 วั น ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และตามประกาศการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวัน
ของสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของ
สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจำป พ.ศ. 2565 ลงวั น ที ่ 7 พฤษภาคม
2564 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเ ทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
สุรเชษฐ สุรภักดี
(นายสุรเชษฐ สุรภักดี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญคะ
เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ และผูที่รับฟงเสียงตามสาย
ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2564
ซึ่งตรงกับวันจันทร ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 8 วาระ ผมขอเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ดวยเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้น
ป ใหม พ.ศ.2565 จั ดขึ ้ นในวั นเสาร ท ี ่ 1 มกราคม 2565 ณ บริ เวณหน าที ่ ว  าการ
อำเภอรอนพิบูลย โดยเริ่มตั้งแตเวลา 06.30 น. ขอเชิญทุก ๆ ทาน ดวยนะครับ
รับทราบ
เรื ่ องรั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุ กท าน ระเบี ยบวาระที่ 2 เรื ่องการรั บรองรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 21
กันยายน 2564 ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 43 หนา ประกอบดวย 16 วาระ
ดวยกัน หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน ผูเขารวมประชุม จำนวน
10 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 อีกจำนวน 8 ทาน
และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
แจงใหที่ประชุมทราบ ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่องรั บรองรายงานการประชุ มสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2564 จนถึง หนาที่ 5 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมั ยสามั ญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำป 2564 ระเบี ยบวาระที ่ 3 ญัตติขออนุม ั ติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมั ติ
กั นเงิ นงบประมาณรายจ ายฯ ดั งกล าว กรณี ย ั งมิ ได ก  อหนี ้ ผ ู กพั น จนถึ ง หน าที ่ 7
มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค าครุ ภ ั ณฑ ประเภท
ครุ ภ ั ณฑ สำนั กงาน และขออนุ ม ั ต ิ ก ั นเงิ นงบประมาณรายจ ายฯ ดั งกล าว กรณี
ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 9 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั ้ งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 หมวดค าครุ ภ ั ณฑ และขออนุ ม ั ต ิ ก ั นเงิ นงบประมาณรายจ ายฯ ดั งกล าว
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 14 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เป นรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2564
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ
ดั งกล าว กรณีย ังมิไดกอหนี้ผ ูกพัน จนถึง หนาที่ 16 มติที่ประชุ ม เห็นชอบ 10 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั ้ งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางคูระบายน้ำ และวางทอระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลร อนพิ บ ู ลย และขออนุ ม ั ต ิ ก ั นเงิ นงบประมาณรายจ ายฯ ดั งกล าว กรณี ย ั งมิ ได
กอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 19 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรั้วรอบ
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 22 มติที่ประชุม เห็นชอบ
10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน
และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง
หน าที ่ 24 มติที่ประชุ ม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็ นชอบ ไมมี และงดออกเสี ยง 1 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภั ณฑ
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ ดังกลาว กรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 26 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ แจง
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวด
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จนถึง หนาที่ 30 มติที่ประชุม เห็นชอบ
10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
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ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง
หนาที่ 33 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 งบลงทุ น หมวดค าครุ ภ ั ณฑ ประเภทครุ ภ ั ณฑ โฆษณาและเผยแพร
โครงการติ ดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายในและภายนอกอาคารสำนั กงานเทศบาล
ตำบลร อนพิ บ ูลย กรณีย ังมิไดกอหนี้ผ ูกพัน จนถึง หนาที่ 34 มติที่ประชุม เห็นชอบ
10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติเรื่ อง
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน จนถึง หนาที่ 35 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง
1 เสี ยง ระเบี ยบวาระที ่ 15 ญั ตติ เรื ่ องขออนุ ม ั ต ิ โอนเงิ นงบประมาณไปตั ้ งจ าย
เปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดคาครุภัณฑ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ ดังกลาว กรณียังมิ ได
กอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 39 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 16 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา
และเรื่องอื่นๆ
- นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ไดพูดคุย จำนวน 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 ถังขยะชำรุ ด
ทั้ง 2 เขต มีมากกวา 200 ถัง ตอนนี้ซื้อมา 100 ถัง ใบที่ชำรุดเอามาซอมกอนนะครับ
เรื่องที่ 2 ใกลหนาฝนแลวชวยสงเจาหนาที่สำรวจคูระบายน้ำ เรื่องที่ 3 น้ำประปา
ไดพูดคุ ยกั บ ส.ส.ชัยชนะ เดชเดโช วาจะขอถั งน้ ำประปา 2 จุด ทานแจ งว าจะหา
งบประมาณมาให ตองเตรียมที่ตั้งถังประปา
- นายเอกชัย ศรีพิทักษ ไดพูดคุย เรื่องถนนบานปาบูรณเปนหลุมบ อเยอะ
ชวยนำหินไปถมใหกอน ครับ
- นายสมพร สุขสวัสดิ์ ไดพูดคุย เรื่องขุ ดลอกคลองบานลุ งเขิน สุขจอง และ
หลังบานนายหนังปรีชา ลุยจันทร และขุดลอกคูระบายน้ำหนาบานวังไทร
- นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ดำเนินการ
แกไขถนนเปนหลุมบอที่สวนปาลมดานหลังของโกฟุก
- นายสุนทร ขวัญชัยรัตน สอบถามเรื่องลูกระนาดที่โคกยาง และเรื่องคูระบายน้ำ
ที่วังไทร
- นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ แจงมา 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ติดตามงานเรื่องเครื่องกรองน้ำ
ของชุมชนปรีชาทอง - นาลึก และชุมชนวัดเทพนมเชือด วาทำไมไมดำเนินการตอ
เรื่องที่ 2 ขอใหคณะผูบริหารสนับสนุนไฟฟาสองสวางบริเวณลานกีฬาที่ชุมชนปรีชาทอง
และขอติดตั้งไฟฟาหนาหลุมน้ำสาธารณะ
- นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ฝากเรื่องทอบล็อกสายหนาบานเจกอูด หนาบาน
ปาหมอน ลุงนอย อยากใหชวยเรงโครงการกอนที่จะถึงหนาฝน
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

- นายณรงค แซใช ชี้แจงเรื่องขอหิ น หมูที่ 10 บานปาบูรณ ไดมอบหมายให
รองนายกฯ สุ ทธิ ร ั กษ มั ่ นคง กำลั งดำเนิ นการอยู  และเรื ่ องขุ ดลอกคู ระบายน้ ำ
บานนายเขิน ถารถลงไปดำเนินการไดก็จะไปดำเนินการให สวนเรื่องถังขยะฝาก ส.ท.แจง
บานใดอยูติดกันใหใชรวมกัน
- นางจารีวัฒน กุลเจริญ ไดชี้แจง เรื่อง เครื่องกรองน้ำของชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ไดให
นักพัฒนาชุมชน ประสานงานไปทั้ง 2 ชุมชน ชุมชนวัดเทพนมเชือดแจงมาวาไมประสงค
สวนชุมชนปรีชาทอง - นาลึก ประสานไปแลวยังไมไดรับคำตอบ เนื่องจากเพิ่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม เรื่องโครงการกอสรางสะพานคลองน้ำขุน จะทำสัญญาในเร็วๆ นี้
สวนเรื่องซอมแซมถนน ตองกันเงินไวคาดวาจะทำสัญญาไมทัน ปดประชุม เวลา 12.51 น.
ขออนุญาตสรุปรายงานเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไขในสวนที่
ไมถูกตองบาง ครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันขอแกไขหนาที่ 2 รายชื่อผูเขารวมประชุม นางสาววรรณภา
กรมแก ว ไม ใชตำแหน งประธานชุ มชนวัดเทพนมเชื อด เขาเป นคณะกรรมการชุ มชน
วัดเทพนมเชือด และคนที่ 17 นางสาวอรอนงค คงแทน ตำแหนง คนงาน และคนที่ 18
นางมัตติกา พลเดช ตำแหนง คนงาน ไมทราบตำแหนงคนงานหรือพนักงานจางทั่วไป
เพราะในรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ตำแหนงพนักงานจางทั่วไป
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงคะ ในสวนของนางสาววรรณภา กรมแกว
ตองขออภัยดวยคะ ที่ไมชัดเจนในขอมูล สำหรับตำแหนงคนงานปลัดฯ เปนคนปรับแกเอง
คือ พนักงานจางทั่วไปเปนประเภทไมใชตำแหนงคะ ขอยกตัวอยาง เชน นางอัญชลี สมาทิน
ตำแหนงผูชวยเจาพนังานธุรการ และทั้ง 2 คน ตำแหนงคนงาน
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภา ครับ ไม ทราบวามี สมาชิกสภาทานใด จะขอแก ไข
ในสวนที่ไมถูกตองเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
หากไม มี สมาชิ กสภาทานใดขอแก ไขในสวนที่ ไมถ ูกต องอี ก ผมถื อว าสภาแห งนี้
รั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยที ่ 3 ครั ้ งที ่ 1 ซึ ่ งประชุ ม
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป 2564
ประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ
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นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุ กท าน ระเบี ยบวาระที่ 3 เรื ่ องการรั บรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28
กันยายน 2564 ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 16 หนา ประกอบดวย 5 วาระ
ดวยกัน หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน ผูเขารวมประชุม จำนวน
10 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 อีกจำนวน 8 ทาน
และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
แจงใหที่ประชุมทราบ เรื่อง ขอเชิญรวมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปรับปรุงภูมิทัศน
ณ บริเวณโดยรอบอาคารดับเพลิงเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในวันพุธที่ 29 กันยายน
2564 ตั ้ งแต เวลา 13.00 น. เป นต นไป ระเบี ยบวาระที ่ 2 เรื ่ องรั บรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2564 จนถึง หนาที่ 3 ที่ประชุมรับทราบ ระเบียบวาระที่ 3
ญั ตติ เรื ่ องขออนุ ม ั ต ิ ก ั นเงิ นงบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่น โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำพร อม
ติ ดตั ้ ง กรณี ย ังมิไดกอหนี้ผ ูกพัน จนถึง หนาที่ 4 มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุ มั ติ
โอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จนถึง หนาที่ 6 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง และ ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่นๆ
- นายเอกชัย ศรีพิทักษ ฝากคณะผูบริหารชวยเอาหินไปถมที่หัวสะพานวังไทร
ทางเขาบานครูจิ๋ม และสะพานที่ขึ้นรางรถไฟ มีหลุมลึก 2 – 3 หลุม ชวยเอาแอสฟลทติก
ไปถมนาจะอยูไดนาน
- นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ แจงมาวาไดทราบขาวจาก นายวิชชา ศรีเทพ
ซึ่งเขาไดเขาประชุมที่กองพลศึกษาวาเทศบาลจะมีสระวายน้ำ
- นายจักรกริศน แปนเพ็ชร แจงมา 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 เรื่องฝายหลังบานหนังชา
อยากใหกอสรางแบบประตูปดเปดน้ำได เปนฝายชลประทาน เรื่องที่ 2 ชวยตรวจสอบ
ทั้ง 2 เขต วาหลุมบอจำนวนเทาไหร ผมขอเสนอใหซื้อแอสฟลทมิกซครับ
เรื่องที่ 3 หลุมน้ำหนองเปดมีการนำสัตวเลี้ยงมาเลี้ยงบริเวณหลุมน้ำ เวลาฝนตกทำให
มูลสัตวลงไปในหลุมน้ำ ฝากกองสาธารณสุข ฯ ดวยครับ
- นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ แจงวาชุมชนตลาดเกษตรขอไฟแสงจันทร ตรงข าม
บานดิฉัน บริเวณตรงนั้นมีแมคา ขายของจำนวนมาก
- นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว แจงมาวาอยากใหคณะผูบริหารชวยซอมแซมถนนสาย
วัดพิศาลตอนนี้เปนหลุมบอเยอะ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

8

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

- นายสุนทร ขวัญชัยรัตน แจงมา 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 อยากใหคณะผูบริหารชวยแกไข
บริเวณคอสะพานทางเขาวัดสุวรรณรังษี เปนทางตางระดับอยูครับ เรื่องที่ 2 หลุมบอ
หนาอาภรณอิน และหนาโรงเรียนดรุณศึกษา
- นางอำไพ ศิริแกว แจงมา 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 ชวยนำหินถมไหลทางหลังโรงเรียน
วีรศิลปน เรื่องที่ 2 พี่นองประชาชนขอกระจกโคงสายบานนายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
เรื่องที่ 3 ใหยาย ปายซอยสถานที่อุทิศใหไปอยูที่บานนายเพี้ยน ปกติซอยนั้นอยูหลัง
ธนาคารออมสิน
- นายพงศกร พงษเกษมพรกุล แจงมา 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 อยากใหคณะผูบริหารเรง
ขุดลอกคูระบายน้ำ เรื่องที่ 2 ซอมแซมถนนสายบานปาบูรณและถนนเรียบรางรถไฟ
ตั้งแตทางเขาบานหินลับถึงโรงอิฐสมหมาย เรื่องที่ 3 อยากใหคณะผูบริหารแจกแมสกับ
เจลอีกรอบหนึ่ง
- นางสาวอุ ไรวรรณ สี งาม แจ งมาว าขอลู กระนาดหน าสถานี รถไฟลู กเล็ ก ๆ
ประมาณ 4 ลูก
- นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ แจงเรื่องหลุมน้ำดับเพลิงเกาของเทศบาลขางโกดั งของ
ท านนายกฯ ตอนนี ้ อยู  ในแผนพั ฒ นา 5 ป แล ว พี ่ น องชุ มชนตลาดร อนพิ บ ู ล ย
มีความตองการ เลยอยากจะผลักดัน จะไดปรับปรุงภูมิทัศนในโครงการเดียวกัน
- นายสมพร สุขสวัสดิ์ แจงเรื่องตัดตนมะมวงขางบานปาเร ลุงจัด
ปดประชุม เวลา 11.41 น. ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมเพียงแคนี้กอนคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไขในสวน
ที่ไมถูกตองบาง ครับ
หากไม ม ี สมาชิ กสภาท านใดขอแก ไขในส วนที ่ ไม ถ ู กต อง ผมถื อว าสภาแห งนี้
รั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุ ม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป 2564
ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
ญัตติเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผล (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

9

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกรอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 30 (5)
ไดกำหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในท องถิ่น ทราบในที่ เปดเผยภายในสิบ หาวัน นับแตวั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวั นโดยอยางน อยปล ะหนึ่ งครั้งภายในเดื อนธันวาคมของทุ กป
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหสภาแหงนี้ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวา มีสมาชิกสภาทานใด
มีขอเสนอแนะบาง ครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เ คารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกี ยรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปงบประมาณ 2564 ในสวนหนึ่งผมก็ไดอานมาบางแลว ผมก็เปนคณะกรรมการ
ติ ดตามและประเมิ นผลแผนเทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย ด  วยครั บ อยากจะนำเสนอ
ท านประธานสภาสั กนิ ด ผมได ค ุ ยกั นในคณะกรรมการ โดยมี นายอุ กฤษ บุ ญณมี
เปนประธาน นายจั ก รฤทธิ์ ชุ ม แก ว เป น เลขานุ ก าร และสมาชิ ก สภาเทศบาล
มี ก ระผม นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ และ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ซึ่งมีการวางแผนในการ
ทำงานจะประเมิ นผลแบบเชิงรุ ก ผมอยากจะนำเสนอตอสภาแหงนี ้ว าจะทำแผนทุก
3 ระยะ ทุ กโครงการ 1. กอนดำเนิ นการ 2.ระหว างดำเนินการ 3.หลั งดำเนินการ
เพื ่ อประสิทธิภาพสูงสุ ดในการประเมินผลครั้งที ่ ผ านมา ประเมิ นได 80 ขึ ้ นไปครับ
ขอเสนอเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวา มีสมาชิกสภาทานใด มีขอเสนอแนะ
อี ก บ า ง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดมีขอเสนอแนะ ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน
ครั บ ที ่ ไ ด ร ายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตอสภาแหงนี้ และสภาฯ
ไดรับทราบทุกทานแลว
รับทราบ
ญัตติเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี ้ คณะผู  บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื ่ องรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

หลักการ
เทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย ขอรายงานแสดงผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตามเอกสารที่แนบมา
พรอมนี้
เหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติ มถึ ง (ฉบับ ที่ 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ไดกำหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ใหสภาแหงนี้ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
มี ข อเสนอแนะบ า งครั บ หากไม ม ี ส มาชิ ก ท า นใดมี ข  อ เสนอแนะ ขอขอบคุ ณ
ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ที่ไดรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลร อนพิบูลย ตอสภาแหงนี้ และสภาฯ
ไดรับทราบทุกทานแลว
รับทราบ
ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรับโอนทรัพยสินโครงการงบจังหวัดภายใตแผนปฏิบัติการ
ประจำปของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานพลังงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่ องขอความเห็น ชอบ
รับโอนทรัพยสินโครงการงบจังหวัดภายใตแผนปฏิบัติการประจำปของจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชดวยหลั กการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสุรเชษฐ หรดี ตำแหนง
พลังงานจั งหวัดนครศรีธรรมราช ไดเสนอของบประมาณโครงการงบจั งหวั ดภายใต
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ
สงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร กิจกรรม สงเสริม
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3 X 4 เมตร ใหกับกลุมวิสาหกิจสมุนไพร
บานกรรณิการ หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และหากไดรับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ดังกลาวแลว จะดำเนินการสงมอบและโอน
ทรัพยสินใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเปนผูดูแลและบำรุงรักษาตอไป รายละเอียดตาม
หนังสือที่ นศ 0015/888 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพร ภูปาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

เหตุผล
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะหเสนอโครงการฯ
ดังกลาว เขาที่ประชุมสภาทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบรับโอนทรัพยสิน และหากสภา
ทองถิ่นใหความเห็นชอบแลว ขอใหดำเนินการจัดสงรายงานการประชุมสภา และ
หนังสือ/บันทึกยินยอมการรับโอนทรัพยสินลงนาม โดยผูบริหารทองถิ่นองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประกอบการเสนอ
ของบประมาณโครงการงบจังหวั ดภายใตแผนปฏิ บ ั ติ ราชการประจำป ของจังหวั ด
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใหการดำเนิ นการโครงการฯ ของสำนั กงาน
พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค และ
เกิดประโยชนตอกลุมเปาหมายในพื้นที่ จึงเห็นควรเสนอโครงการฯ ดังกลาวตอสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบ ูล ย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการรับโอนทรั พยสินจาก
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอไป
จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายสมพร ภูป าน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุ กท าน สืบเนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบานกรรนิ การ
ได ขอสนั บสนุ นระบบอบแห งพลั งงานแสงอาทิ ตย ไปยั งสำนั กงานพลั งงานจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเขาจะเปนผูดูแลบำรุงรักษาเอง เรามีหนาที่รับโอนและสงมอบ และทำ
บันทึกขอตกลงอีกครั้งหนึ่งวาใหกลุมสมุนไพรกรรณิการดูแลในทรัพยสินตรงนี้ใหอยูใน
สภาพที ่ ใช งานได ตามอายุ การใช งาน ประมาณ 8 ป หรื อจนกว าระบบอบแห ง
ไมสามารถซอมได เมื่อผานสภาเห็นชอบแลว จะตองสงหนังสือใหกับสำนักงานพลังงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจะของบประมาณสนับสนุนกลุมสมุนไพรบานกรรณิการ
ตอไปครับ ขออนุญาตนำเรียนเพียงแคนี้ครับ
ขอขอบคุ ณ นายสมพร ภูปาน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบาง ครับ หากไม มี ส มาชิ ก สภาท า นใดขออภิ ป รายเพิ ่ ม เติ ม อี ก
ผมจะขอมติ ต  อ สภาแห ง นี ้ ว  า สมาชิ ก สภาท า นใดเห็ น ชอบตามญั ต ติ ท ี ่
คณะผู  บ ริ ห ารเสนอ โปรดยกมื อ ครั บ (สมาชิ ก สภา ยกมื อ เห็ น ชอบ 9 ท า น
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสีย ง 1 เสียง)
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญั ตติ เรื ่ องขออนุ ม ั ต ิ โอนเงิ นงบประมาณไปตั ้ งจ ายเป นรายการใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และผูบริหารทองถิ่น
ได อ นุ ม ั ต ิ ใ ห ป ระกาศใช เมื ่ อ วั น ที ่ 6 กรกฎาคม 2564 กองช า ง จึ ง ขออนุ ม ัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา งานบริห ารทั่วไปเกี่ย วกับ เคหะและชุมชน
หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑกอสราง จำนวน 3 รายการ
เหตุผล
กองชาง จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑกอสราง
1. คาจัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟาทำลายคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟา
ขนาดน้ำหนัก ไมเกิน 25 กก. จำนวน 1 เครื่อง
2. คาจัดซื้อเครื่องปนไฟกระแสสลับ จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง เครื่องปนไฟกระแสสลับ
กำลังไฟฟา 2800 วัตต จำนวน 1 เครื่อง
3. คาจัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง
จำนวน 42,0๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง เครื่องตัดถนนคอนกรีต
จำนวน 1 เครื่อง ขนาดใบตัด ไมนอยกวา 20 นิ้ว เครื่องยนตเบนซิน ขนาดตั้งแต
13 แรงมา ขึ้นไป
เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากทางหนวยงาน
มีความจำเปนจะตองใชเครื่องสกัดไฟฟาทำลายคอนกรีต เครื่องปนไฟกระแสสลับ และ
เครื่องตัดถนนคอนกรีต เพื่อใชในการซอมแซมประเภทงานถอนคอนกรีต และอื่น ๆ
จึงตั้งจายตามราคาซื้อขายในทองถิ่นตามที่เสนอมานี้
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 102,๐0๐ บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
ประเภท คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
จำนวน 102,000 บาท
รวมโอนลด จำนวน 102,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส ว นท องถิ ่ น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที ่ ๔ ข อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุ ณ ทานรองนายกฯ สุ ทธิรั กษ มั่ นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอแก ไ ขโอนเพิ ่ ม ตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและการโยธา สำหรั บ งานขอปรั บ ใหม เ ป น งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปราย
อีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ญั ต ติ นี้ ซื้ อ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ของกองช า ง ซึ่ ง มี ค วาม
จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ ที่ผานมาจะซื้อหลายครั้งแลว ถามีอุปกรณทั้ง 3 ตัว
การซ อมแซมถนนจะไดสมบูรณย ิ่งขึ้น ผมขอสนับสนุนเต็มที่นะครับ และกองอื่น ๆ
ไมเห็นการจัดซื้อหรือเสนอเขามา ผมนึกถึงเครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม เทาที่ทราบ
ได จ ำหน า ยไปแลว ของงานปองกัน ฯ ไมทราบวามีการจัดซื้อใหมห รือยัง ผมขอ
สนั บ สนุ น ใหซื้อใหมโ ดยเรงดว น ในหลายพื้น ที่เขาก็ตองการ เชน บานนายจำป
และมีอีก 2 – 3 จุด เขาตองการใชจริง ๆ ทางสภาฯ สนับสนุนเต็มที่ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายจั ก รพั น ธุ  จุ ล ภั ก ดิ ์ ครั บ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซั กถามหรืออภิปรายอีกบาง ครับ หากไม ม ี ส มาชิ ก สภาท า นใดขออภิ ป ราย
เพิ่ ม เติ ม อี ก ผมจะขอมติ ต อ สภาแห ง นี ้ ว า สมาชิ ก สภาท า นใดเห็ น ชอบตาม
ญั ต ติ ที ่ ค ณะผู  บ ริ ห ารเสนอ โปรดยกมื อ ครั บ (สมาชิ ก สภา ยกมื อ เห็ น ชอบ
8 ทาน ไมเห็นชอบ 1 ทาน (นายจักรกริศน แปนเพ็ชร) และงดออกเสียง 1 เสียง)

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพร สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เห็นชอบ 8 ทาน ไมเห็นชอบ 1 ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ บาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน พี่นองประชาชนฝากแจงมา 4 เรื่อง
เรื ่ องที ่ 1 ทอลอดเหลี ่ ยมบ านของนายน อย สงสั ยว าโครงการตกไปได อย างไร
ขอใหกองชางชวยเสนอโครงการใหดวยครับ
เรื่องที่ 2 สายบานเจกอูด พี่นองประชาชนตองการแบบของบานนายสมปอง คงศรี
แตไปทำอีกตัวหนึ่ง
เรื่องที่ 3 โครงการทอลอดเหลี่ยมรางวีบานวังไทร ดำเนินการไปถึงไหนแลวครับ
เรื่องที่ 4 ถนนเปนหลุมบอเยอะชวยซอมใหดวย ที่มากที่สุดถนนบานนางสมบูรณ
ขอหินไดมา 2 – 3 คันรถ
ขอขอบคุ ณ นายสุ น ทร ขวั ญ ชั ย รั ต น ครั บ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอชี้แจงนะครับ ความหมายของนายสุนทร ขวัญชัยรัตน
คือ ความเดือดรอนของบานนายนอยเยอะกวาบานเจกอูด ผมไดพากองชางลงสำรวจที่
บานนายนอย และใหผูอำนวยการกองชางประมาณการใหมแลว สวนทอลอดเหลี่ยม
รางวีที่วังไทร ไดสำรวจกับกองชางตองประมาณการและเขาแผน และของบประมาณ
จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณมาเกือบ 2 ลานบาท
เรื่องหลุมบอผมไดใหกองชางซอมแซมตลอด ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่น คง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องที่จ ะพูดคุยหลายเรื่ องนะครับ
เรื่ อ งที่ 1 ผมอยากได ท อ รางวี ตั้ ง แต ส ะพานลอยเขาน อ ยถึ ง บ า นนายวุ ฒิ
สามแยกบานลุงปานน้ำเออนองทุกครั้ง เขาตองการทอรางวีเพื่อระบายน้ำ ไมใหน้ำ
ขึ้นถนน
เรื่องที่ 2 ขยายเขตไฟฟ าบานนายวิจิ ตร คงรัตน บานเลขที่ 2/4 หมูที่ 7
เรื่ อ งที่ 3 บ า นนายแสง เกลี้ ย งบั ว คง ทางเข า บ า นนาโพธิ์ น ้ ำ เซาะตลิ่ ง
ใกลจะพังแลว ฝากถึงทานประธานสภาใหกองช างดำเนิน การดว ยครับ
เรื่องที่ 4 ขอขยายถนนบานนายวิจิตร คงรัตน มีบานอยู 5 – 6 หลัง เปนที่ของวัด
ผมคิดวานาจะดำเนินการได เจาอาวาสไดโฉนดที่ดินมาแลว
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เรื่องที่ 5 ถังขยะไมพอใชในเขตเทศบาล ผมฝากทานประธานสภาผานไปยัง
ผูบริหารชวยจัดซื้อใหเพียงพอทุ กครัวเรือนดวยครับ ที่ผานมาโดนประชาชนตำหนิ
ซื้อได 100 ใบ แตขอมา 200 กวาครัวเรือน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอชี้แจงตามที่ พี่น องประชาชนไดแจงมา
เรื่องที่ 1 ทอสี่แยกทางเขาหินลับมีปญหาอยูตลอด เพราะมีบานอยู 2 หลัง
ซั กผ า ล า งจาน ก็ตอ งใช บ ริเ วณหน าบ า นซึ่ ง พื้ น ที่ห ลั ง บ านสู ง น้ำก็จ ะไหลออก
ทางหน า บ า น ซ อ มแซมไปหลายครั ้ ง แล ว ถนนก็ ช ำรุ ด เสี ย หายอี ก ผมได
พาเจาหน า ที่กองชางออกสำรวจเมื่อวัน พฤหัส บดีที่ผานมา ไดสำรวจทอทางเข า
หิ น ลั บ มาออกใต ส ะพานลอย ซึ ่ ง ไม มี ท างออกต อ งมาออกท อ ของทางหลวง
พร อ มกั บ สำรวจถนนด ว ย เนื ่ อ งจากสี ่ แ ยกเลี ่ ย งไปออกบ า นน า ฟ  น ก อ นถึ ง
โรงเรี ย นดรุ ณ ศึ ก ษาต อ งเข า แผนเพื ่ อ ของบประมาณจากองค ก ารบริ ห าร
ส ว นจั งหวั ดนครศรีธ รรมราช งบประมาณ 2 ลานบาท ขอชี้ แจงให ส.ท.สมพร
สุขสวัสดิ์ ไดรับทราบดวย ขอบคุณครับ
เรื่องที่ 2 ขยายเขตไฟฟ าบานนายวิจิตร จะนำเจาหนาที่ชางออกสำรวจ
เรื่ อ งที่ 3 ซ อ มแซมท อ ลอดเหลี่ ย มนาโพธิ์ ตอนนี้ น้ ำ แทงหู ช า งทะลุ แ ล ว
ถาจะดำเนินการใหเรี ยบรอยต องใชยาแนวและบริ เวณนั้นน้ ำเยอะ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องถังขยะผมพูดทุกครั้ง ปที่ผานมาซื้อมา จำนวน 100 ใบ
ซึ ่ ง ไม เ พี ย งพอแต เ ราบริ ห ารแบบมิ ต ิ ใ หม ไม ใ ช ว  า ขอทุ ก บ า นได ห มดทุ ก บ า น
ผมใหกองสาธารณสุข ฯ เปนผูบริหารจัดการเปลี่ยนใบที่เสียแลว บานเรือน 2 – 3 หลัง
ใชถังขยะ 1 ใบ ถาไมใชรานอาหารขยะคงไมมาก เทาที่ทราบมาบางคนไมใหคนอื่น
ใสขยะในถังขยะ ผมคิดวาตองจัดซื้ออีกครั้ง จำนวน 100 ใบ งบประมาณ 150,000.- บาท
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ผมอยากใหดูเปนภาพรวม
ของทุกพื้นที่ แตละสายกำหนดจุดที่เหมาะสมใหคุมคากับการจัดเก็บของเทศบาล
ถาคิดทั้งระบบจะไดเห็นภาพการจัดเก็บที่เหมาะสมกับปริมาณที่ใชจริง ๆ ถาบานไหน
มี ป  ญ หาก็ แกไขเปน ราย ๆ ไป ไมทราบวามีส มาชิกสภาทานใด จะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู  เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ผมถามกองสาธารณสุ ข แล ว ว า ถั ง ที ่ ซ ื ้ อ มาเป น สิบ ป
ที่เสียหายเคยลางสตอกบางไหม ถาไดขอมูลมาจะไดทราบวาถังที่ใช ไดจริงกี ่ ใบ
จะไดควบคุมจำนวนไดในการจัดซื้อครั้งตอไป ตอนนี้ไมทราบวามีจำนวนเท าไหร
ตอนนี้ผมใหเจาหนาที่แตละสายดำเนินการเอง คือ ตองบริหารแบบนี้ไปกอน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอำไพ ศิริแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นางอำไพ ศิริแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องที่จะแจง จำนวน 4 เรื่อง
เรื่องที่ 1 หนาหองน้ำของเทศบาลขางศาลาประชาคมระหวางถนนกับหองน้ำ
เปนพื้นดินอยูอยากใหเทพื้นคอนกรีตจะไดดูสะอาดตาขึ้น
เรื่องที่ 2 อยากใหทำกันสาดหลังคาหนาหองแถวเทศบาล ขณะนี้มีหลายรูปแบบ
มากที่ยื่นออกมา
เรื่องที่ 3 ขอขยายเขตไฟฟาหมูบานศิริกรีนปารคของเจฉิม ตอนนี้โครงการ
ที่ 2 แลว ประมาณ 20 หลัง และขอกระจกโคงดวย ลำภูหมูกระทะโคงที่ 1 จุดที่ 2
ตรงกำแพงจะเขาสูโครงการที่ 1 จำนวน 2 จุด คะ และขอกระจกโคงที่บานชุมชน
ทายเรือตรงโคงบานนายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ คะ
เรื่องที่ 4 ขอทอบล็อกถนนหนาบานลุงเสวียนทางออกโรงเรียนรอนพิ บ ู ล ย
เกียรติวสุนทราภิวัฒน จะมีทอเกาอยูอยากขอทอบล็อกอีก 1 จุด คะ
ขอขอบคุณ นางอำไพ ศิริแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องขยายเขตไฟฟาฝากผูอำนวยการกองชางเขาแผนดวย
นะครับ สวนกระจกโคงอยูในแผนแลว ผมไดมอบหมายใหนายประสิทธิ์ วัดศรี และ
จ.ส.อ.วันเฉลิม ไชยรักษา ลงสำรวจจุดที่จะติดตั้ง จะตองรองบประมาณของป 2565
หลังจากนั้นดำเนินการได ซึ่งอยูในเทศบัญญัติแลว งบประมาณตั้งไว 120,000.- บาท
เรื่องทอบล็อกผมไดใหกองชางลงสำรวจแลวครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องกระจก
โคงของปที่ผานมานาจะกำหนดจุดไปหมดแลว ของ ส.ท.อำไพ ศิริแกว ตองรออีก
1 ป เลยหรือครับ ผมคิดวาใชเวลานานไปคงต องหาวิธี การอื่ น ครั บ ไมทราบว า
มีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีเรื่องที่จะแจง 2 เรื่อง คะ
เรื ่ อ งที ่ 1 พี ่ น  อ งประชาชนฝากแจ ง มาค ะ ขอหิ น ไปถมข า งหลั ง เริ ่ ม จาก
หลังตู ATM มาทางดานหลังเปนดินแฉะอยู จนถึงโคงทางเขาโรงเรียนรอนพิบูลย
พอฝนตกแลวแมคายืนขายของกันไมไดคะ
เรื่องที่ 2 จากการประชุมคราวที่ผานมา ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ไดกันเงิน
เอาไว อยากทราบพิ กั ด จุด ติ ด ตั ้ ง ของชุ มชนปรีช าทองกั บ ชุ มชนวั ด เทพนมเชื อ ด
เรื่องเครื่องกรองน้ำไมทราบวากำหนดจุดติดตั้งแลวหรือยังคะ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมตองขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานที่เปนหวงเปนใย
พี ่ น  องประชาชนในเขตพื้น ที่ ผมในนามของคณะผูบ ริห ารเป น หว งเปน ใยเรื ่ อ ง
งบประมาณ ขณะนี้งบประมาณมีจำกัด แตเปนนิมิตหมายอันดีที่โครงการใหญๆ
ไดรับการสนับสนุนจาก ทาน ส.ส. ชัยชนะ เดชเดโช และ ทานกนกพร เดชเดโช
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดูแลเรื่องงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 5 ลานบาท ขณะนี้กำลังดำเนินการหาผูรับจางอีกโครงการหนึ่งถนนสาย
นาคคามออกนาโพธิ์ห นองคูขัน 3 ลานบาท อีกสาย คือ สายดรุณศึกษามาออก
หมูที่ 7 จำนวน 2 ลานบาท โครงสรางพื้นฐานถือวาประสบความสำเร็จแลว ผมเนน
เรื่องเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มรายไดใหแกพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ โครงการทุกโครงการ
ผมอยากใหเสนอเปนลายลักษณอักษรจะไดดำเนินการใหถูกตอง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู  เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน เรื ่ อ งที ่ แ ม ค  า ขอหิ น ถมด า นหลั ง ของตู  ATM ไปถึ ง
ศาลาประชาคมขอฝากกองชางไวดวย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องเครื่องกรองน้ำของปรีชาทอง - นาลึก สถานที่หลังหอประชุม
สวนของวัดเทพนมเชือดอยูในวัดทางเขาที่มีศาลาใหญ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน อยากทราบความคืบหนาฝาคูระบายน้ำตลาดใหม มีแมคา
นำตระกราไปปดฝาคูที่แตก ขณะนี้ฝาคูแตกเยอะมาก ไมทราบวาดำเนินการไปถึงไหนแลว
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวโสภา จันทรแกว
ผูอำนวยการกองคลัง
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขาร วมประชุ ม ทุกทาน เรื่องฝาคูตลาดใหม รอเงิ นงบประมาณ ประจำป 2565
ถามีเงินเขามาสามารถดำเนินการไดเลยครับ ผมไดคุยกับผูอำนวยการกองชางไว แลว
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นางสาวโสภา จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ในสามเดือนแรก ใชเงินสะสมอยูขณะนี้มีเงินเขามาบางแลว
7 – 8 ลานบาท เดือนหนาคาดวาจะไดใชเงินรายไดของเราในการดำเนินการเปนหลักแลว
จะแจงอีกครั้งวาจะใชงบประมาณเทาไหรในงบลงทุน
ขอขอบคุ ณ นางสาวโสภา จั น ทร แ ก ว ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอสอบถามเรื่องน้ำประปาสายศาลเจาพระ 108 ขณะนี้
ดำเนินการไปถึงไหนแลว อีก 4 เดือนขางหนาน้ำประปาจะไมไหลอีก ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายจักรกริศน แปน เพ็ช ร ครั บ ไม ทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตพูดคุยในประเด็นอื่นกอนนะคะ เรื่องของแมคา
รองขอมา เมื่อวันอาทิตยไดไปตัดหญา บริเวณที่แมคาขายของวันอาทิตย และรบกวน
ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ใหนำหินไปปูทับทางตางระดับ สวนเรื่องเครื่องกรองน้ำ
อันดับแรกตองมีกลุมผูใชน้ำ มีการตั้งคณะกรรมการกอน จะใหนายสมพร ภูปาน ซึ่งเปน
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบนำเรียนใหกับคณะกรรมการชุมชนทราบ เราจะไดดำเนินการจัดซื้อ
จั ดจ างให สว นสถานที่ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิร ัตน ไดพูดคุย ในสว นของ
ชุมชนปรีชาทองคอนขางชัดเจน ของชุมชนวัดเทพนมเชือดตองมีการขออนุญาตให
ถูกตองดวย กระบวนการนี้จะตองเกิดขึ้นกอนจึงมาจัดซื้อไดในเรื่องของเครื่องกรองน้ำ
จะตองโอนเงินจัดทำโรงเรือนเครื่องกรองน้ำดวย อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องฝาคูระบายน้ำ
ไดคุยกับผูอำนวยการกองชางเมื่ อตอนเชา ตั้งงบประมาณไว 280,000.- บาท
ในเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ยประจำป 2565 ราคากลาง ประมาณ
270,000.- บาท ปลัดก็เรงเรื่องนี้อยูคะ หลายปมาแลว ที่ไมไดทำใหเสร็จเรียบรอย
ขณะนี้ใหนางวริศรา แตตระกูล เปดเรื่องขออนุมัติแลว หลังจากนั้นจะทำราคากลาง
หลังปใหมคงไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางเงินก็เพียงพอ และเรื่ อ งของน้ ำ ประปา
เพื่อแกไขปญหาใหพี่นองประชาชนที่ศาลเจาพระ 108 นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
แจงวาจะเสนอโครงการใหกับทาน ส.ส.ชัยชนะ เดชเดโช ชวยเหลือแตการที่จะขอ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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งบประมาณจะตองทำโครงการจากเทศบาลฯ ตอนนี้ยังไมมีขอมูลจึงเสนอโครงการ
ไมได ปลัดตองขออนุญาตคุยกับผูอำนวยการกองชาง และคณะผูบริหาร ถาเกิด
ทำได แตถาทำไมไดคงตองหาวิธีการอื่น ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ เลขานุการสภา ครั บ อย างที ่ นายจั กรกริศน แปนเพ็ ชร เป นหวง
เดือนเมษายน คงมีปญหาเรื่องน้ำอีก ถาจะเริ่มโครงการใหมคงไมทันแลวใน 3 – 4 เดือน
ขางหนานี้ ก็ตองรบกวนคณะผูบริหารตองเตรียมแผนที่ตองใชจริงสำหรับหนาแล งนี้
ใหกับชุมชนในโซนศาลเจาพระ 108 ทั้งทายเรือ ตลาดในจานเรียว และในตลาด คงตอง
เจอปญหาขาดน้ำแนนอน ยกเวนวาเดือนเมษายนปนี้ฝนตกเยอะ แตผมคิดวาคงตองเจอ
อยูแลว ถาไมเตรียมแลวไปแกไขปญหาขนน้ำผมคิดวาคงไมใช รูปญหาแลวฝากเตรียม
ลวงหนาเลย ฝากคณะผูบริหารดวย ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องที่จะพูดคุย 6 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ผมไดคุยกับนายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ ซึ่งไดแจงเขามาเรื่องของ
กองขยะริมถนนทางไปโรงพยาบาลรอนพิบูลย ขยะกองอยูเยอะมากบอกเลยวาเปนขยะ
นอกเขตเอามาทิ้ง ผมอยากใหคณะผูบริหารไปชวยเคลียรขยะตรงนั้นใหสบายตา และ
การปองกันที่จะเกิดขยะกองใหม ขึ ้นมาน าจะมีการติ ดปายสักนิ ด ใชโมเดลเดียวกั บ
ที่ทุงโหมะที่เคยทำ ตอนนั้นที่ทุงโหมะมีคนเอาขยะมาทิ้งตอนที่ไปเก็บมา 10 คันรถหกลอ
ขอฝากดวยนะครับทางไปโรงพยาบาลรอนพิบูลย ซึ่งเปนหนาเปนตาในเขตเทศบาลฯ
ฝากคณะผูบริหารดวย ขอบคุณครับ
เรื ่ องที่ 2 ผมติ ดตามเรื ่ องถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ กสายชุ มชนท ายเรื อที ่ ผ  าน
บานนายรอยไปออกอูแสวงคารแครสวนที่ขาด เหลืออยูอีก 100 เมตร ถาคิดเปนเนื้องาน
ประมาณ 500 ตารางเมตร งบประมาณไมเกิน 400,000.- บาท ผมอยากใหเจาหนาที่
ที ่ เ กี ่ ย วข อ งขออนุ ญ าตให เ รี ย บร อ ย เตรี ย มข อ มู ล เตรี ย มความพร อ ม เผื ่ อ มี
งบประมาณปลายป จะตั ้ ง งบประมาณป 2565 หรื อ ป ง บประมาณป 2566
เข า เทศบั ญ ญัติซึ่งขาดอี กประมาณ 100 เมตร แตตองขออนุญ าตหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของ ผมอยากใหเจาหนาที่ที่เ กี่ยวข องทั้ งหมดขออนุญาตวัดใหเรี ยบร อย
ซึ่งผมคิดวาทำได แตตองเตรียมไวกอนเผื่อมีงบประมาณปลายปหรืองบประมาณ
ป 2566 ผมขอผลักดันตรงนั้นเพราะพี่นองประชาชนใชสัญจรไปมาเยอะ รถขยะก็
เขาไปทิ้งขยะตรงนั้นดวย ในการประชุมครั้งหนาผมก็ติดตามเรื่องนี้อีกครับ
เรื่องที่ 3 เรื่องเครื่องกรองน้ำชุมชนใหเรงหนอยนะครับ สภาไดอนุมัติ และ
ไดกันเงินไวแลว ไมมีปญหาเรื่องงบประมาณพี่นองประชาชนก็รออยู
เรื่องที่ 4 ติดตามเรื่องลูกระนาดเราไดเขาเทศบัญญัติฯ แลวใชไหมครับ เราจะ
ซื้อแบบสำเร็จรูปตามเทศบัญญัติฯ ถามีงบประมาณเพียงพอผมอยากใหรีบเรงจัดซื้อ
ถาผลงานเปนรูปธรรมพี่นองประชาชนจะเห็นวามีความเปลี่ยนแปลงแลวอยางแนนอน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เรื่องที่ 5 ขอเสริมเรื่องปญหาถังขยะ ที่สมาชิกสภาไดเสนอมาหลายรอบแลว
ผมอยากไดคำตอบจากคณะผูบริหารเพื่อไดไปอธิบายใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ
ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ก็เคลียรใหฟงอยูตลอด แตผมติดใจอยูนิดหนึ่ง
ที่ผมเขียนคำรองเองของศาลเจาพระ 108 ขณะนี้ที่ศาลเจาพระ 108 มีมูลนิธิไปอยู
และคณะกรรมการศาลเจาพระ 108 มีแนวคิดวาจะเปดศาลเจาใหไหวพระทุกวัน
รอบหนาชวยพิจารณาใหศาลเจาพระ 108 ดวยครับ ผมขอเสริมอีกนิดนะครั บ
เรื่องทะเบียนคุมมีจำนวนเทาไหร ผมคิดวาที่กองมีแนนอนอยากฝากคณะผูบริหาร
ฝากเนนโครงการลดขยะ แยกขยะ ลองพิจารณาดูกันนะครับ
เรื่องที่ 6 เรื่องการจัดตั้งสถานธนานุบาลไดดำเนินการไปถึงไหนแลว ผมจะถาม
ความคืบหนาทุกครั้งฝากคณะผูบริหารชวยชี้แจงเรื่องนี้ดวยครับเพราะเปนประโยชน
กับพี่นองประชาชน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายจั ก รพั น ธุ  จุ ล ภั ก ดิ์ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องลูกระนาดจะปรึกษากับผูอำนวยการกองชาง สวนเรื่องขยะ
ที่อยูบริเวณทางไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจะวางแผนกันดูกับทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน คะ
เรื่องของสถานธนานุบาลที่ทานจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดพูดคุยเมื่อ 2 สัปดาหที่แลว
ไดสงหนังสือซึ่งเอกสารครบถวนสมบูรณแลว และสงไปที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการ
สถานธนานุบาลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียบรอยแลว รอใบอนุญาตอยางเดียวแลวคะ
ถ าได ใบอนุ ญาตมาก็ สามารถดำเนิ นการไดเลย ตองเข าสภาอี กรอบหนึ่ งในสวนของ
เงินสะสมที่จะเอามากอสราง ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอนำเรียนเรื่องลูกระนาด ตามที่ผมไดลงพื้นที่พี่น อง
ประชาชนบางคนจะเอาบางคนไมเอา ผมไดคิดกับคณะผูบริหารวาจะมอบใหกับชุมชน
ประชุมกันเองเอาเสียงสวนใหญวาจะเอาหรือไมเอา เรื่องงบประมาณอยูที่สภาถาสภา
อนุมัติก็ใชไดอยูแลว ผมลงพื้นที่วังไทรเขาจะใหไปขุดออก ผมอยากใหชุมชนเขาจัดการ
กับปญหาของเขาเองวาชุมชนไหนที่ตองการและไมตองการขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายณรงค ชำนาญแปน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ชุมชนสามารถใหนั่งฟงได ผมขอคัดคานครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
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ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ในสวนของเรื่องอื่น ๆ เปนอำนาจของประธานสภา ผมอนุญาตแลว ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ประชาชนสามารถเขามาฟงการประชุมได เพราะมีประกาศ ฯ
สวนการที่ประชาชนจะเสนอในที่ประชุมนั้น ระเบียบไมไดกำหนดไว ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ผมอยากจะชี้แจงแบบนี้วาวัตถุประสงคหลักของ
การประชุมสภาเพื่อพี่นองประชาชน และเรื่องที่ผมจะใหทานพูดไมไดอยูในญัตติ และ
ไมไดมีสวนไดสวนเสียตอโครงการที่ตองอนุมัติ สิ่งที่ผมใหพูดอยูในวาระอื่น ๆ อำนาจของ
ประธานสภาจะให ใครในห องประชุ มพู ดหรื อไม พ ู ดก็ ได ผมคิดวาผมปฏิ บ ั ต ิหน าที่
โดยชอบทำเพื่อประชาชน ผมคิดวาไมนามีอะไรเสียหายใหประธานชุมชนเขาพูดใหฟง
ในเวลาจำกัดไมไดมากมายเปนการสะทอนปญหารวมกับสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
หลังจากนี้ชุมชนคงจะมีใครเขามาประชุมอีก เพราะคิดวาถาเขาเขาประชุมแลวไมสามารถ
แสดงความคิ ดเห็ นได การเมื องต องการสวนรวมจากทุ กฝาย และท านก็เปนผูใหญ
การเสนอของท านคงไม ม ี อะไรแอบแฝง เพื ่ อให เกิ ดความสบายใจ ให ออกระเบียบ
ใหเปนอำนาจของประธานสภาในการอนุมัติหรืออนุญาตใหใครพูดหรือไมใหใครพูดตามที่
ประธานเห็นสมควรและไมผิดตอระเบียบ ฯ ถามีระเบียบขอไหนที่ผมผิดผมขอรับผิดชอบ
เองครับ ผมมั่นใจในแนวคิดของผมวาผมทำเพื่อพี่นองประชาชน ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู  เข าร วมประชุม ทุ กท าน ขออนุญ าตปรึ ก ษาเรื่ อ งถนนสายท ายเรื อ ที่เ ปน ที ่ ดิ น
ของวัด กระบวนการ คือ มีการออกแบบประมาณการราคาใหเรียบรอยคะ ทางเทศบาลฯ
จะทำการขออนุญาตใชพื้นที่กับสำนักพุทธ ขอฝากทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง
ถาเดินตอไดก็เดินตอคะ งบประมาณไมเยอะ ถาเปนไปไดมีบริเวณไหนอีกบางที่
จะตองขอที่ของวัดตรงถนนที่ยังขรุขระอยู ถาออกแบบและประมาณการมาใหพรอม
ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมสนับสนุนแนวคิดของประธานสภาครับ เนนการมีสวนรวม
ของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล ไมวาจะเปนประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน
ทุกภาคสวน ผมมั่นใจเปนอยางยิ่งวาสิ่งใดที่ระเบียบและกฎหมายไมไดเขียนไววาหามทำ
ไมผิดนะครับ ถาจะคัดคานอะไรยกระเบียบมาเลย อาจจะสงผลกระทบนะครับ ซึ่งในวันนี้
ท านผู  ทรงคุ ณวุ ฒ ิ เข ามาประชุ มคนเดี ยวซึ ่ งน อยมากจาก 10 ชุ มชน ผมหั นไปดู
ประธานชุมชนไดเดินออกไปแลว ตั้งแตมีการคัดคานกลายเปนประเด็นแนนอน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ปดประชุมเวลา 15.36 น.

คุณตองแมนในระเบียบดวยนะครับในการคัดคาน ถาเขาใจผิดก็ขอโทษสักคำคงจะเคลียร
และลดแรงกระแทกได ไมใชเรื่องสวนตัวภายในสภาเปนเรื่องของพี่น องประชาชน
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู  เข าร วมประชุม ทุ กท าน ประเด็ นของผู  เข ารวมประชุมเสนอความคิ ดเห็ นไดหรือ
เสนอความคิดเห็นไมไดนั้น ทุกองคกรที่เขารวมประชุมกับเราก็จะอยากฟงความคิดเห็น
ของท าน ให เลขานุ การสภาทำระเบี ยบทั บระเบียบอี กครั ้ งเพื ่ อเสนอกั บสภา และ
มีระเบียบของ ป พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 มี 4 วรรค สมาชิกทุกทานกลับดูดวยนะครับ
ชั ดพอสมควร ในความคิ ดของผมเราตองศึ กษากอน ในระเบี ยบไม ได ห ามไวชัดเจน
ตองหาขอยุติวาครั้งหลังจะทำอยางไร ผมเห็นดวยกับความคิดเห็นของทุกทาน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองฯ นายกสุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ ถาหากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย
เพิ่มเติมอีกฝากเลขานุการสภาเปนการบานดวยนะครับในเรื่องที่คุยกัน สำหรับวันนี้
ได ดำเนิ นการประชุ มครบทุ กวาระแล ว ผมขอขอบคุ ณท านนายกฯ ท านรองนายกฯ
ทานเลขานุการนายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงาน
เจาหนาที่ และประชาชนที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้

(ลงชื่อ)................อัญชลี สมาทิน.............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ)..............จารีวัฒน กุลเจริญ............ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ).............จักรพันธุ จุลภักดิ์..........ประธานกรรมการ
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ลงชื่อ)..............อุไรวรรณ สีงาม.............กรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
ลงชื่อ)........พงศกร พงษเกษมพรกุล......กรรมการ/เลขานุการ
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)

