รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕63
ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
------------------------------

ผูมาประชุม

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายสุรเชษฐ สุรภักดี
2 นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
3 นายเอกชัย ศรีพิทักษ
4 นายชัยวัฒน พิบูลย
5 นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
6 นายวัชระ
ภูประเสริฐ
7 นางเกษร
คงชาญกิจ
8 นายสุทธิรักษ มั่นคง
9 นายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย
10 นายชาญชัย จันทรแกว
11 นางจารีวัฒน กุลเจริญ
ผูไมมาประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายสาโรช แซลิ่ม
2 นางนันทา
เทิดรัตนพงศ

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

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ
อรภักดิ์
เอกชัย
ชัยวัฒน
สุนทร
วัชระ
เกษร
สุทธิรักษ
วุฒิภัทร
ชาญชัย
จารีวัฒน

สุรภักดี
เจนวิชชุเมธ
ศรีพิทักษ
พิบูลย
ขวัญชัยรัตน
ภูประเสริฐ
คงชาญกิจ
มั่นคง
ล.ไพบูลย
จันทรแกว
กุลเจริญ

ลายมือชื่อ
สาโรช
นันทา

แซลิ่ม
เทิดรัตนพงศ

หมาย
เหตุ

หมาย
เหตุ
- ลา - ลา -

ผูเขารวมประชุม
ลำดับ
ที่
๑
๒
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
นายอัศวิน
นายพงศชัย
นายจักรพันธุ
นายบำรุง
นายไชยา
นายพรเทพ
นางจิระวรรณ

จินตวร
ทิวากรพิสุทธิ์
จุลภักดิ์
ทองทิพย
ลุยจันทร
เพชรอนันต
รุงฤทัยวัฒน

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
อัศวิน
พงศชัย
จักรพันธุ
บำรุง
ไชยา
พรเทพ
จิระวรรณ

จินตวร
ทิวากรพิสุทธิ์
จุลภักดิ์
ทองทิพย
ลุยจันทร
เพชรอนันต
รุงฤทัยวัฒน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

หมาย
เหตุ

-2ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
8 นายวีรวัฒน สุภาวีระวัฒน
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ตำแหนง

หน.ฝายแบบแผนและการโยธา
รักษาราชการ ผอ.กองชาง
นางธิดารัตน ชูแกว
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
นายประสิทธิ์ วัดศรี
หัวหนาฝายปกครอง
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายธรณิศร ลักษณาวิบูลยกุล นิติกร
นายวิชชา
ศรีเทพ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสิทธิชัย เตงภู
ลูกจางประจำ
นางสุปรียา สุมลวรรณ
ผช.เจาพนักงานธุรการ
นางอัญชลี สมาทิน
ผช.เจาพนักงานธุรการ
นางมัตติกา กรดแกว
คนงาน
นางสาววันณา มูสิกะ
คนงาน

กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
วีรวัฒน

สุภาวีระวัฒน

ธิดารัตน
ประสิทธิ์
อัญชลี
ธรณิศร
วิชชา
สิทธิชัย
สุปรียา
อัญชลี
มัตติกา
วันณา

ชูแกว
วัดศรี
อิสสภาพ
ลักษณาวิบูลยกุล
ศรีเทพ
เตงภู
สุมลวรรณ
สมาทิน
กรดแกว
มูสิกะ

หมาย
เหตุ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผู  เข าร วมประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมัยที่ 2
ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวันศุ กร ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาต
เรี ยนเชิ ญ ท า นประธานไดจ ุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญ คะ (ประธานสภา
เทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศฯ คะ
ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563
**************
ตามที่สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕63 โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตัง้ แตวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม
2563 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒5
กุมภาพันธ ๒๕63 และประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-3ประจำป พ.ศ. ๒๕63 และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ลงวันที่
๒6 กุมภาพันธ ๒๕63 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่ ม เติ มจนถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2563
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

นายวิชชา ศรีเทพ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. ๒๕63
สุรเชษฐ สุรภักดี
(นายสุรเชษฐ สุรภักดี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทั้ง 2 ทาน
ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานเลขานายกฯ รวมถึงขาราชการ ลูกจาง และผูที่รับฟงเสียงตาม
สายทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563
ซึ ่ ง ตรงกั บ วั น ศุ ก ร ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห อ งประชุ ม สภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระการประชุมอยูทั้งหมด 8 วาระ ผมขอเริ่ม
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สำหรับวันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอตอนรับขาราชการ ซึ่งไดโอนยายมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญแนะนำตัว ครับ
เรี ย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ คณะผู  บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท า น
กระผม นายวิชชา ศรีเทพ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ยายมาจากเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษธานี ยายมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติหนาที่
กองการศึกษา ขอบคุณครับ
กระผมในนามทีมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอตอนรับและยินดีเปนอยางยิ่งที่ได
รวมงานกัน ขอใหทำหนาที่อยางเต็มความสามารถ และชวยพัฒนาทองถิ่นใหกาวหนาไป
ดวยดี ขอขอบคุณลวงหนาครับ
เรื่องที่ 2 เนื่องจากตอนนี้มีการทำถนนที่ลาดแอสฟลทติกในตลาด พรุงนี้ทานนายกฯ
ก็ไดเชิญกลุมแมคาที่ขายของบริเวณที่เราทำถนนอยูมาประชุมที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป หากมีเพื่อนสมาชิกทานใดจะมารวมฟงหรือแสดงความ
คิดเห็น ขอเชิญนะครับ วันนี้มี 2 เรื่องที่จะแจงใหท่ีประชุมทราบนะครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป
พ.ศ. 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-4นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุมทุกท านค ะ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 รายงานการ
ประชุมมีทั้งหมด 22 หนา ประกอบดวย 7 วาระ หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน
13 ทาน และผูเขารวมประชุม จำนวน 9 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม
จากหนาที่ 1 อีกจำนวน 5 ทาน และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุมจนถึง
หนาที่ 3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบมีจำนวน 3 เรื่อง เรื่องที่ 1
มีเจาหนาที่ ที่มาปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องที่ 2 ขอประชาสัมพันธสวมผา
ไทย หิ้วชั้นเขาวัดสืบสานนครแหงอารยธรรมซึ่งเปนนโยบายของผูวาราชการจังหวัด เรื่องที่ 3
ประชาสัมพันธเดิน วิ่ง มินิมาราธอน จัดโดยโรงเรียนรอนพิบูลย หนาที่ 4 ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จนถึง หนาที่ 5 มติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุ มสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ย ที ่ 4 ประจำป พ.ศ.2562 ประชุ มเมื ่ อวั นที ่ 29
พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม ในเทศบั ญญั ต ิงบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของ
สำนักปลัดเทศบาล จนถึงหนาที่ 7 มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออก
เสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 4 เรื่องญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อชำระเงินคาวาง
ประกันสัญญา ในการขอปลูกสรางอาคารสถานธนานุบาลยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
จนถึง หนาที่ 12 มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศ
บั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ย ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุ ภ ั ณ ฑ
คอมพิวเตอร และครุภัณฑสำนักงาน ของกองสาธารณสุขฯ จนถึงหนาที่ 14 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 6 ขอ 6.1
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2563 จนถึงหนาที่ 16 มติที่ประชุมกำหนด
สมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2563 ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2563
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2563
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563
ขอ 6.2 การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564 มติที่ประชุมเห็นชอบ
ใหกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของป พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 2
มีนาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้ งที่
ผ านมา และเรื ่ องอื ่ น ๆ จนถึงหน าที่ 22 ปดประชุ มเวลา 11.55 น. ขอสรุ ป รายงาน
การประชุมในระเบียบวาระที่ 2 เพียงแคนี้คะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวาเลขานุการสภามีอะไรจะเพิ่มเติมบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-5นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นักจัดการงานทั่วไปฯ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี
ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุมทุกทานคะ ตองขออภัยนะคะ เนื่องจากไปตรวจรายงานการประชุมเพิ่มเติม ปรากฏวามี
ตกอยู และก็เปนสาระสำคัญ ขออนุญาตเพิ่มเติมดังนี้ ขอความระเบียบวาระที่ 5 หนาที่ 14 ทาย
บรรทัดที่ 6 “ประธานสภากลาว ขอบคุณ ทานรองพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิก
สภาทานใดจะซักถามหรือ อภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย
ผมจะขอมติ ต  อสภาแห งนี ้ ว  า สมาชิ กสภาท านใดเห็ นชอบตามญั ตติ ท ี ่ คณะผู  บริ หารเสนอ
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 11 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม มี ครั บ และงดออกเสี ยง 1 เสี ยง มติ ท ี ่ ประชุ ม เห็ นชอบ 11 ท าน ไม เห็ นชอบ ไม มี
และงดออกเสียง 1 เสียง เพื่อที่จะบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ คราวตอไป ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภา ครั บ ไมทราบวามีส มาชิ กสภาท านใด จะขอแก ไ ข
ในสวนที่ไมถูกตองบางครับ
ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน ผมขอฝาก
ถึงฝายกิจการสภาสักนิด หรือจะตั้งงบประมาณใหมก็ไดเรื่องเครื่องถายเอกสาร เพราะ
ทุกหนาดูจืดจางมากอานไมออก มองไมคอยเห็น ถาไมมีงบประมาณใหนำเสนอมาครับ
ฝายสภาจะผานให ผมไมอยากใหมีการผิดพลาดเรื่องแบบนี้ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ คุ ณ ชาญชั ย จั น ทร แ ก ว ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใด
จะขอแกไขในสวนที่ไมถูกตองเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ คุณอัญชลี อิสสภาพ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
พอดีเครื่องถายเอกสารที่ทางเทศบาลฯ จางเหมาเครื่องเดิมมีปญหา และเขาก็นำเครื่องใหม
มาใชแทนเครื่องเกา แตเปนเครื่องเล็ก พอถายเยอะหมึกหมดแลวเขาก็ยังไมเอามาเปลี่ยนใหคะ
ขอบคุณ คุณอัญชลี อิสสภาพ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแก ไข
ในสวนที่ไมถูกตองเพิ่มเติมอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใด ขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง
เพิ่มเติมอี ก ผมถือวาสภาแหงนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2563
ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563
เรื ่ องญั ต ติ ขออนุมัต ิโ อนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน รายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี ้ คณะผู  บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื ่ องขออนุ ม ั ต ิ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท โครงการซอมแซมหลังคา ดาดฟา ฝาเพดาน
และรายการอื่น ๆ ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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หลักการ
ด ว ยงานธุร การ ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ขอความรว มมือกองชาง
ใหสำรวจตรวจสอบความชำรุด ของฝาเพดานห องประชุ ม และรายการอื่ น ๆ ที่ชำรุ ด
บริเวณ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และกองชางไดดำเนินการสำรวจ
ตรวจสอบความชำรุด ของฝาเพดานหองประชุม และรายการอื่น ๆ ที่ชำรุด วงเงิน 832,000 บาท
และนายกเทศมนตรี ไดอนุมัติป ระมาณการราคา โครงการซอมแซม หลังคา ดาดฟา
ฝาเพดาน และรายการอื่น ๆ เรียบรอยแลว
เหตุผล
กองชาง ไดรับมอบหมายใหดำเนินการซอมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย แตเนื่องจากใชงบประมาณในการซอมแซมจำนวนมาก ปลัดเทศบาล จึงเสนอ
ขอใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบำรุงรักษาที่ดิน
และสิ่งกอสราง โดยขอความเห็นชอบสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติ และนายกเทศมนตรีได
อนุมัติเรียบรอยแลว กองชาง จึงมีความจำเปนจะตองโอนงบประมาณรายจายโครงการ
ดังกลาวไปตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อบำรุงรักษาและซอมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ใหอยูในสภาพดี
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการซอมแซม หลังคา ดาดฟา ฝาเพดาน และรายการอื่น ๆ ภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวน 832,000.- บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 832,000.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
2.2 หมวด คาใชสอย
2.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
1) จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
2.2.3 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะหมวดอื่น ๆ
จำนวน 120,000.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-72) งานรัฐพิธี พระราชพิธีและวันสำคัญของชาติ
จำนวน 50,000.- บาท
6) ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียน
จำนวน 25,000.- บาท
7) พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศ จำนวน 15,000.- บาท
8) มอบรางวัลพนักงาน ลูกจางดีเดน
จำนวน 10,000.- บาท
9) วันทองถิ่นไทย
จำนวน 8,000.- บาท
10) วันเทศบาล
จำนวน 8,000.- บาท
11) สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ ฯ จำนวน 5,000.- บาท
13) อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จำนวน 229,888 .- บาท
2.3 หมวดคาวัสดุ
2.3.7 ประเภท วัสดุการเกษตร
จำนวน 5,000.- บาท
2.3.8 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จำนวน 7,000.- บาท
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 หมวดเงินอุดหนุน
4.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอำเภอ
จำนวน 25,000.- บาท
งานบริหารงานคลัง
2. งบดำเนินงาน
2.1 หมวด คาตอบแทน
2.1.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน 20,000.- บาท
2.2 หมวด คาใชสอย
2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน 30,000.- บาท
2) ประชาสัมพันธ จัดทำ และปรับปรุงขอมูลแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสิน
จำนวน 8,098.- บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน
1.งบบุคลากร
1.1 หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ)
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 50,000.- บาท
2.3 หมวด คาวัสดุ
2.3.4 ประเภท วัสดุกอสราง
จำนวน 10,000.- บาท
2.3.7 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน 5,000.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1. งบดำเนินงาน
1.1 หมวด คาใชสอย
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
6) อบรมการปองกันและลดความเสีย่ งจากภัยพิบัติและสาธารณภัยตาง ๆ
จำนวน 1,014.- บาท
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1. งบบุคลาการ
1.1 หมวด เงินเดือน(ฝายประจำ)
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 200,000.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น 832,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒7 การโอนงบประมาณ
รายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอเรียนเพิ่มเติมครับในเรื่องของหองประชุม และหองน้ำในอาคารสำนักงาน ขอเรียนวา
อาคารนี้เราสรางมา 5 ปแลว สรางเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2558 แตที่เราเขามาอยูจริง คือ
ป พ.ศ. 2559 คือ 4 ป แตวาอาคารเสร็จกอน 1 ป กอนที่เราจะเขามาอยู เพราะฉะนั้น
การบำรุงรักษาครบรอบที่จะตองตรวจสอบความเสียหาย เชน ฝาเพดานมีรอยน้ำฝนรั่ว
คิดวาถาไดงบประมาณจากตรงนี้ก็คงจะปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ดี ขณะนี้หองประชุมของ
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีผูที่สนใจมาขอใชหองประชุมโดยเฉพาะหนวยงานของราชการ
ตรงนี้ก็เปนหนาตาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอเรียนตอสภาฯ วานี่คือ เหตุผลความ
จำเปนที่จะตองซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีเหมือนเดิม ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกอัศวิน จินตวร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ขอเชิญ คุณสุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน ผมเห็นดวยกับ
ญัตติของคณะผูบริหารที่ทำใหสำนักงานเราดูดีขึ้น และเปนหนาเปนตา แตผมอยากใหชาง
หรือผูที่รับผิดชอบกับโครงการนี้ชวยอธิบายวาทำไมถึงรั่ว แลวถาแกปญหาแลวจะใชได
นานขนาดไหน ผมขอฝากผานทางทานประธานดวยครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณสุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ รักษาราชการแทนผูอำนายการกองชางครับ
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายวีรวัฒน สุภาวีระวัฒน
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
รักษาราชการแทน
ผูอำนวยการกองชาง
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-9เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน ปญหาของ
การรั่วซึมนาจะอยูที่การใหตัวของคานที่ยื่นออกไปทำใหพื้นดาดฟามันราวระหวางผนังกับพื้น
ทำใหน้ำรั่วจะซอมแซมโดยกันซึมใหมทั้งหมด ตัวกันซึมมีอายุประมาณ 4 – 5 ป เปลี่ยนประตู
กอกน้ำที่ชำรุดเปลี่ยนทั้งหมดครับ
ขอขอบคุณ คุณวีรวัฒน สุภาวีรวัฒน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน ผมเห็นดวย
กับคณะผูบริหาร ที่จะซอมแซมอาคารของเทศบาล เพราะใชงานมาเปนเวลา 4 – 5 ป
การชำรุ ดก็ เ กิ ดขึ้น เราตองบำรุงรักษาใหดีครับ ถาปลอยไวน านๆ คาใชจ ายจะเยอะ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิ กสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน ผมเห็นดวย
กับนโยบายของคณะผูบริหาร สำนักงานนี้เราอยูกันมา 4 – 5 ป โดยเฉพาะที่หองประชุมนี้
ผมเขามาทุกครั้งเห็นฝาเพดานชำรุด ซึ่งมีหลายหนวยงานที่เขามาขอใชหองประชุมแหงนี้
ซึ่งเปรียบเสมือนหองประชุมระดับอำเภอ ถาแกไขครั้งนี้ขอใหทำใหดีใชงานใหไดนาน
สักหนอย ผมเปนหวงครับ
ขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติตอสภาแหง
นี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมื อเห็ นชอบ 9 ท าน สมาชิ กสภาท านใดไม เห็ นชอบ โปรดยกมื อครั บ ไม ม ี ครั บ และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื ่ องญั ต ติ ขออนุมัต ิโ อนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน รายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี ้ คณะผู  บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื ่ อ งขออนุ ม ั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2563 หมวด คาที่ดิน และสิ ่ งก อสราง ประเภท โครงการซ อมแซมฝาคูร ะบายน้ ำ
ตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอความรวมมือกองชาง สำรวจ/ประมาณ
ราคาคาซอมแซมฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) และกองชาง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

- 10 ไดดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาคาซอมแซมฝาคูระบายน้ำตลาดสด
เทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย (ตลาดใหม ) วงเงิ น 140,352.- บาท (หนึ่ งแสนสี่ ห มื่ น
สามรอยหาสิบสองบาทถวน) และนายกเทศมนตรี ไดอนุมัติประมาณการราคาคาซอมแซม
ฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) เรียบรอยแลว
เหตุผล
กองสาธารณสุ ขและสิ ่ง แวดล อ ม ไดร ับ มอบหมายให ดำเนิน การซ อ มแซมฝา
คู ร ะบายน้ ำ ตลาดสดเทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย (ตลาดใหม ) แต เ นื ่ อ งจากไม ไ ด
ตั้งงบประมาณในการซอมแซมฝาคูระบายน้ำดังกลาว จึงขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เป น รายการใหม ในแผนงานเคหะและชุ มชน งานบำบัดน้ำ เสีย หมวด คาที่ดิ น และ
สิ ่ ง ก อ สร า ง ประเภท ค า บำรุ ง รั ก ษาที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก อ สร า ง โดยขอความเห็ น ชอบต อ
สภาเทศบาลเพื ่ อ อนุ ม ั ต ิ กองสาธารณสุ ข และสิ ่ ง แวดล อ ม จึ ง มี ค วามจำเป น จะต อ ง
โอนงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว ไปตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อบำรุงรักษา
และซอมแซมฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) ใหอยูในสภาพดีต  อไป
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบำบัดน้ำเสีย
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาซอมแซมฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม)
จำนวน 140,352.- บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 140,352.- บาท
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
1. งบดำเนินงาน
1.1 หมวด คาใชสอย
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
3) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จำนวน 64,239.- บาท
4) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญู
จำนวน 76,113.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น 140,352.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวัชระ ภูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด 4 ขอ 27 การโอนงบประมาณ
รายจาย ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน ขอขอบคุณ
คณะผูบริหาร ครับ ถึงจะชาซักหนอย แตก็ไดแกปญหาใหกับพอแมพี่นองที่มาจายตลาด
จะไดมีความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพยสิน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน ผมอยาก
เสนอฝายบริหารผานทานประธานสภาครับ อยากใหมีกลองวงจรปดบริเวณตลาดดวยครับ
ไดขาววาเคยมีมิจฉาชีพขโมยเงินของพอคาแมคา เผื่อมีปญหาตางๆ จะไดตรวจสอบ
ดูแลกัน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติตอสภา
แห งนี ้ ว  า สมาชิ กสภาท านใดเห็ นชอบตามญั ตติ ท ี ่ คณะผู  บริ หารเสนอ โปรดยกมื อครั บ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี ครับ และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท โครงการ
บานทองถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน ราชินี
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื ่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม ใ นเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท โครงการบานทองถิ่น
ประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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หลักการ

1. ด ว ยแผนงานสั ง คมสงเคราะห งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสั ง คมสงเคราะห
ไดตั้งงบประมาณรายจายสำหรับโครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี
ไว ในเทศบั ญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนิ น งาน
หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ย วเนื่องกับ การปฏิบั ติร าชการที่ ไมเ ขาลั ก ษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี
งบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง
ต าง ๆ วั สดุ ไฟฟาและวิ ทยุ และค าใช จ  ายอื ่ น ๆ ที่เกี่ยวข อง (รายละเอียดปรากฏตาม
เทศบัญญัติฯ ในหนาที่ 103)
2. โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี เปนงานกอสรางและ
มี แบบรูปรายการงานกอสรางที่กอสรางตามแบบ ปร.4, ปร.5 ซึ่ ง ตามรู ป แบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งานกอสรางอาคารอยูในงบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท อาคารตาง ๆ
ดั ง นั ้ น จึ ง ไม ส ามารถดำเนิ น การ เบิ ก - จ า ยงบประมาณโครงการฯ ดั ง กล า ว
ในงบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจ า ยเกี่ ย วเนื่อ งกั บ การปฏิบัติร าชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ได

เหตุผล

เพื่อใหโครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี เปนไปดวย
ความถู ก ต อ งสอดคล อ งกั บ ประเภทการจำแนกรายจ า ยงบประมาณ แผนงานสั ง คม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จึงจำเปนตองโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุ น หมวดค าที ่ ดิ นและสิ ่ งก อสร าง ประเภท โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ
เทิดไทองคราชัน ราชินี งบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี
จำนวน 250,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี
จำนวน 1 หลังตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 250,000.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

โอนลด
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) บานทองถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน ราชินี
จำนวน 250,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 250,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอบคุณ รองนายกจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบางครับ
หากไม มี สมาชิ กสภาทานใดจะซั กถามหรือขออภิ ปราย ผมจะขอมติ ตอสภาแหงนี้วา
สมาชิ กสภาท านใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมื อเห็ นชอบ 9 ท าน สมาชิ กสภาท านใดไม เห็ นชอบ โปรดยกมื อครั บ ไม ม ี ครั บ และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี ้ คณะผู  บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื ่ อ งขออนุ ม ั ติ แก ไ ข
เปลี ่ ยนแปลงคำชี ้ แจงงบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
ครุภัณฑสำนักงาน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที่แผนงานบริ หารงานทั ่ วไป งานบริ หารทั ่ วไป ได ขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ นงบประมาณ
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซื้อโตะทำงานเหล็ก ขนาด 1829 (W) x 864 (D) x 759 (H) mm.
จำนวน 1 ตั ว งบประมาณ 8,500.- บาท สำหรั บใช ในการปฏิ บ ั ต ิ งานของหั ว หน า
ฝายอำนวยการ เมื่อคราวสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 และสภาไดมีมติอนุมัติเรียบรอยแลว นั้น
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

- 14 -

เหตุผล

สำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ประเภท ครุภัณฑ
สำนั กงาน คาจัดซื้อโตะทำงานเหล็ก ดังกลาวขางตนใหม เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื ้ นที่
ในหองทำงานของสำนักปลัดเทศบาล ดังนั้น จึงจำเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
ขอความเดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน
ค าจั ดซื ้ อโต ะทำงานเหล็ก ขนาด 1829 (W) x 864 (D) x 759 (H) mm. จำนวน 1 ตั ว
งบประมาณ 8,500.- บาท สำหรับใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายอำนวยการ
ขอความใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
คาจัดซื้อโตะทำงานเหล็ก ขนาด 1524 (W) x 762 (D) x 759 (H) mm. จำนวน 1 ตัว
งบประมาณ 8,500.- บาท สำหรับใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายอำนวยการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท องถิ ่ น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด 4 ขอ ๒๙
การแก ไ ขเปลี ่ ย นแปลงคำชี ้ แ จงงบประมาณรายจ า ยในหมวดค า ครุ ภ ั ณ ฑ ท ี ่ ด ิ น และ
สิ่งกอสรางที่ทำ ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอบคุณ ทานรองนายกพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ขอพูดถึงสาเหตุคะ
คื อให ทางร า นสง ของมาให ดู ก อนตามขนาดที่ ข ออนุ มั ติส ภาฯ ไว แตพอเห็ น ของจริ ง
โตะใหญมาก จึงตัดสินใจวาคืนดีกวาและขออนุมัติสภาใหมใหขนาดเล็กลง สวนในเรื่อง
ของราคา ขอเรีย นวาราคาเดิมตั้งไว 8,500.- บาท แตที่จ ริงพอลดขนาดลงราคาก็ไม
ถึ งที่ เ รา ตั้ งไว 8,500.- บาท ทางกองคลั งได ชี้ แจงว าไมส ามารถลดลงได ในเรื่ องของ
งบประมาณ แตเวลาจัดซื้อจริงคงซื้อในราคา 7,900.- บาท ขอนำเรียนเพื่อความสบายใจ
ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภา ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายบางครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้ วา
สมาชิ กสภาท านใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมื อเห็ นชอบ 9 ท าน สมาชิ กสภาท านใดไม เห็ นชอบ โปรดยกมื อครั บ ไม ม ี ครั บ และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

เรื่องญัตติการเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลพิบูลย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบครึ่งปแรก)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง การเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(รอบครึ่งปแรก) ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ
ด วยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจั ดทำแผนพั ฒนาขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓
ไดกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลพรอมเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถิ่นต อผูบริหารท อ งถิ่ น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให ป ระชาชนในท อ งถิ ่ น ทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป

เหตุผล

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เพื ่ อ ให ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย
ดำเนินไปอยางถูกตองตามระเบียบดังกลาว และมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนในการพัฒนา
เทศบาลตำบลรอนพิบ ูล ย คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย จึงได กำหนดให มี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปล ะ ๒ ครั้ง
ซึ ่ ง ในส ว นของครึ ่ ง ป แ รกของป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยตอสภาเทศบาลเพื่อทราบตอไป
มาดู ในเล มสี เหลื องที ่ แนบกั บญั ตติ ตามระเบี ย บฯ ผู  บ ริ ห ารต อ งเสนอต อ สภา
ก อ นจะประกาศ ซึ ่ ง ประธานกรรมการชุ ด นี ้ ม ี คุ ณ วั ช ระ ภู  ป ระเสริ ฐ เป น ประธาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ผมจะตองรายงานกับสภาเทศบาล
ทุกครั้ง ครึ่งแรกของป 2563 สิ่งที่ผมจะย้ำ และเปนสาระสำคัญ คือ สวนที่ 4 หนาที่ 14
เอกสารที่อยูในมือทุกทาน สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

- 16 ข อที ่ 1 ผลการติดตามแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบครึ่งป แรก
ของป งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในระหวางเดือนตุลาคม 2562 - เดือน
มีนาคม 2563 สรุปได ดังนี้
1.1 เทศบาลไดดำเนินจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดวยความถูกตอง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
1.2 ในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ช วงครึ ่ งป แรก) เทศบาลตำบลร อนพิบ ู ลย สามารถนำ
โครงการพัฒนาตางๆ ไปปฏิบัติไดเกินกวารอยละ 50 ของโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนา ดังนี้
โครงการที่บรรจุในแผนป 2563 จำนวน 108 โครงการ
สามารถนำไปปฏิบัติ (บรรจุในเทศบัญญัติ,จายขาดเงินสะสม,โอนเพิ่ม) ได
คิดเปนรอยละ 60.67
ขอที่ 2 สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบครึ่งปแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 เทศบาลไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2.2 โครงการ จำนวน 108 โครงการ ที่เทศบาลไดนำไปปฏิบัตินั้นเทศบาลสามารถ
ดำเนินการไดดังนี้
- ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 16 โครงการ
- อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ
- ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 73 โครงการ
ขอที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในรอบครึ่งปแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดดำเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ทั้ง 10 ชุมชน จำนวน 185 ชุด โดยไดประเมินจากกลุม
ตัวอยางที่มารวมกิจกรรมกับทางเทศบาล เชน โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ฯลฯ และ
ไดแบงชวงของผลการประเมินออกเปน 5 ระดับ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก
ขอที่ 4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
1. อยากใหสนับสนุนดานอาชีพตาง ๆ แกประชาชน อยางทั่วถึง เทาเทียม
และไมเลือกปฏิบัติ
2. อยากใหสงเสริมดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคูไปกับวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น เพื่อไมใหลืมรากเหงาของตนเอง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8
นายวัชระ ภูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

3. อยากใหเทศบาลมีสวนรวมในการแกไขปญหาดานการจัดระเบียบจราจร เชน
การทำสโลปบริเวณฟุตบาธ การจัดวางแบริเออรบริเวณจัดกลับรถเพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
4. อยากใหเทศบาลมีการจัดทำขอมูลพื้นฐานที่มีความละเอียด ครอบคลุมใน
ทุกมิติโดยมีแหลงที่มาของขอมูลที่เชื่อถือได
5. อยากใหเทศบาลผลักดันโครงการของภาคประชาชน เชน สภาองคกรชุมชนให
เปนรูปธรรม รวมถึงคาตอบแทนคณะกรรมการชุดตาง ๆ
6. อยากใหเทศบาลมีศูนยการเรียนรูที่เปนรูปธรรม และดำเนินกิจกรรมตาง ๆ
อยางมีประสิทธิภาพ
7. เสนอแนะใหผูประกอบการ รานคาใชภาชนะ หีบหอจากวัสดุธรรมชาติ
8. การนำความรู ประโยชนที่ไดรับจากโครงการศึกษาดูงานตาง ๆ มาปฏิบัติจริง
อยางเครงครัด
นี่คือสาระสำคัญในเรื่องของการติดตามญัตติของการติดตามและประเมินลแผนพัฒนา
เทศบาล ครึ่งปแรก 2563 จึงเรียนมาเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกอัศวิน จินตวร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิ ปรายบ างครั บ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมขอขอบคุ ณ
ทานนายกฯ ที่ไดรายงานการเสนอผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบครึ่งปแรก)
รับทราบ
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ขอเชิญทานสมาชิกแสดงความคิดเห็นครับ ขอเชิญคุณ วัชระ ภูประเสริฐ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน มีปญหาเรื่อง
คูระบายน้ำที่ซอยไสหยี มีทรายและหญาขึ้นเต็มคู ตื้นปญหาแกยากครับ แตผมคิดวา
ตองเขาไปรื้อบอย ๆ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
เรื ่ องที ่ 1 ผมตองขอขอบคุณไปยังฝายบริห ารโดยเฉพาะกองชางที ่ไดน ำหิ น ไป
โรยริ มทางนะครั บ ที ่ เ คยขอมา 9 ครั ้ ง ครั ้ งที ่ 10 ไม ต  องขอได ด ั งใจชาวบ า นฝาก
ขอบคุณมาดวย
เรื่องที่ 2 ผมขอเสนอนิดหนึ่งครับ ตอนนี้เราทำถนนสายแสวงคารแครมาออกที่บานโกจง
ยังมีอีกสายหนึ่งที่ชาวบานใชสัญจรกันเยอะ คือสายหนาบานตาลาบหรือหนาบานนายคลอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
ปลัดเทศบาลเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ไปออกถนนที่เชื่อมตอแสวงคารแคร เปนหลุมเปนบอซึ่งชาวบานใชสัญจรไปมามาก รถขยะ
ก็วิ่งผานทางนั้น ถาเปนไปไดผมอยากใหเขาแผนทำเปนถนนคอนกรีตก็ได ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ผมขอฝากคณะผูบริหารอีกนิดหนึ่งนะครับ คอสะพานที่วังไทรชวงนี้ฝนตกแลวยุบลงมา
เยอะแลว ผมขับรถผานไปมาทุกวันครับ ขอใหชวยเขาไปดูหนอยหรือหาอะไรไปถมนะครับ
และเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณของสมาชิกสภานะครับ ไมทราบวาใครไดชั้นไหนกันบางครับ
ขอขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญ คุณสุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ผมขอฝากเรื่องไฟฟาผานทานประธานสภาไปยังผูบริหารถึงผูที่รับผิดชอบเรื่องไฟฟา
ไฟดับที่หนาโรงงานโกตุย 1 จุด หนาบานจาขอ 1 จุด หองแถวนาราษอีก 1 จุด
ขอฝากผูที่รับผิดชอบดวย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณสุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรี ย นท านประธานสภาที่เ คารพ ทานสมาชิกผูทรงเกี ย รติ คณะผูบ ริห าร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางการระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่ง
จะตองเฝาระวังกันอยู เมื่อเชาทางโรงพยาบาล ทานนายอำเภอ ทานนายกฯ ไปที่ตลาดใหม
ไปแนะนำใหกับแมคา สำหรับในวันอาทิตยที่หนาธนาคารออมสิน ไดรับรายงานจาก อสม.
อยากจะนำเรียนดวย จากการที่ อสม. ไดสังเกตการณแมคาและคนซื้อไมค อยใส แมส
ขอประชาสัมพันธนี้ดวย เนื่องจากเริ่มละเลยกันแลวเพราะมีกันปลดล็อกทำใหเขาไมไดใสใจ
ในเรื ่ องของความปลอดภัย ไมเขมงวดเทาไหรอาจจะมีเหตุผลวาอึดอัด แตเพื่อความ
ปลอดภัยก็ตองอดทน ประธาน อสม. มาชวยเราและตองการอนุเคราะหจากเราในเรื่องของน้ำดื่ม
และเจล และในวันพรุงนี้ทานนายกฯคงไดพูดคุยกับแมคา แมคาวันอาทิตย จะมารวมกับเรา
ดวย อสม.ที่มาชวยในวันอาทิตยยืนนานน้ำก็ไมมีก็เลยจะอนุเคราะหน้ำให และขอนำเรียน
ทานรองปลัดฯ วาเราจะใหมีการจัดทำไวนิลเพิ่มเติมใหกับ อสม. เพื่อรณรงคปองกันโรคโควิด - 19
และขอประชาสัมพันธเพิ่มเติม พอดีมีหนังสือสั่ง การมา และทานนายกฯ ไดใหเงินมา
ซื้อของ จำนวน 1,000.- บาท เพื่อซื้อของมาใส ต ู ปน สุข พี่นองประชาชนก็ส ามารถมา
รับของได เราก็จะมีตูปนสุขเตรียมไวใหในวันจันทร – วันศุกร เวลาทำการ พี่นองประชาชน
สามารถมาแบงปนกันไดหรือจะนำของมาใสตูปนสุขเพิ่มเติมก็ได ไมวาจะเปนพืชผักเราก็ยินดีคะ
ขอขอบคุ ณ เลขานุ ก ารสภา ครั บ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดขอเพิ่มเติม ผมขอเพิ่มเติมกับทีมบริหาร
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

ดวยครับ ผมอยากใหเพิ่มเติมในรายละเอียดงานกอสรางลักษณะของงานอาคาร ที่จอดรถ
ผมขอรูปสามมิติดวย จะไดเห็นภาพอาคาร เชน บานเทิดไทจะเปนอยางไร เราจะดูที่
งบประมาณวาเหมาะสมหรือไม สามารถใหขอมูลกับทางสภาไดมากขึ้น ขอรูปสามมิติ
กับรูปดาน 3 – 4 ดาน สวนงานถนน คูคลองหรือบล็อก ก็ขอตำแหนงความกวางถนน
เทียบลงในแผนที่ เพราะบางพื้นที่ผมก็ยังไมทราบเสนถนนที่เขาพูดถึงอยูตรงไหนในแผนที่
ของเรา ทานสมาชิกบางคนก็ยังไมทราบ ก็ขอชวยเพิ่มขอมูลใหดวย ก็ขอขอมูลเพิ่มเติม
สำหรับงานกอสราง และอีกประเด็นหนึ่งเราก็มีประสบการณกัน 2 เดือน เรื่องภัยแลง
เราก็เดือดรอน เดือดรอนทั้งชาวบานและพนักงานเทศบาล และภาระคาใชจายในการนำ
รถออกไปใหบริการทุกวัน ชาวบานมีบางที่พอใจและไมพอใจ เพราะเราไมสามารถบริการ
ไดทันใจไดทุกคน เพราะวาทรัพยากรรถเรามีจำกัด ผมมองวาอยากใหคิดเผื่ออนาคตวา
จะมีวิธีการอยางไรบาง ไมใชวาแลงแลวตองมาทำแบบนี้อีก ก็ไดมีการพูดคุยกันในทีม
บริหารเมื่อวานครับ เนื่องจากมีแหลงน้ำกึ่งบอบาดาลที่เรามีอยูแลว คลายๆ กับชุมชน
ปรีชาทองที่เขาทำเปนตนแบบ อยากใหเทศบาลไปขยายดูวาสามารถไปเพิ่มจุด แบบนี้
ไดไหม จะไดลดลงในเรื่องของการนำรถออกไปสงทุกบานในเขตเทศบาล ก็ขอฝากทาง
ที ม บริ ห ารอยากให แ ก ป  ญ หาในระยะยาวไม ใ ช แ ก ป  ญ หาเฉพาะหน า กั น ไปเรื ่ อ ย ๆ
พอเกิดปญหาก็แก เทาที่รองโอมเช็คมา 14 จุด แหลงบาดาลในเขตเรา แตถาเราทำได
ใน 10 จุด ก็สามารถลดภาระได ตองยอมรับวาการประปาสวนภูมิภาคของเรามีปญหา
มายาวนาน ทั้งคุณภาพ และน้ำที่ขาดอยูบอย ๆ บานผมกระทบไมมากเพราะบานผมมีบอ
ก็ขอฝากทีมบริหารไวดวย ขอบคุณครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
เรื่ องที่ 1 คูร ะบายน้ำซอยไสหยีตื้น เขิน ผมจะใหคนงานลงไปตรวจสอบ วาจะ
วางแผนขุดลอกหรืออยางไร
เรื่ องที่ 2 ในสวนของถนนเสนที่เขาหลุมขยะ ท านนายกฯ ได แบ งเขตในการทำ
ไว แ ล ว แต ถ า ท า นบอกว าให ป ด ตาทำไปโดยไม ตอ งดู ว าพื้ น นั้ น เป นพื้นที่ใด การบริหาร
จัดการของเราตองมีกฎ มีระเบียบ มีกฎหมายบังคับอยูในการใชพื้นที่ที่ทานนายกฯ ไดอธิบาย
อยางชัดเจนวามีนโยบายที่จะทำเตาเผาขยะ และจะพัฒนาพื้นที่
ที่เทศบาลเชาวัดพิศาล เราตองทำการขออนุมัติในการใช พื้นที่ เรื่องถนนก็ เ ช น กั น ทำ
ในครั้งเดียวกัน ทานนายกฯ ไดแบงเฟสไวเรียบรอยแลว

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เรื ่ อ งที ่ 3 คอสะพานวั ง ไทรที ่ ช ำรุ ด เป น ท อ บล็ อ กครั บ ท า น ส.ท.เอกชั ย ฯ
ผมจะใหกองชางลงไปสำรวจดู
เรื่องที่ 4 กรณีไฟฟาดับ 3 จุด สายโรงงานโกตุย หนาบานจาขอ และบานนาราษ
เปนเสนเดียวกันครับ จะสงกองชางลงไปครับ
เรื่องที่ 5 อยากสอบถามทานเลขานุการสภา กรณี อสม.ที่ อ อกตามคำสั่ ง ของ
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เหมือนกับ อพปร.หรือเปลา ถาออกคำสั่งของเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย มีหนังสืออยูตัวหนึ่งเราจายคาตอบแทนเขาได ผมไม แ น ใ จว า อสม. สถานะ
เดี ย วกั น กั บ อปพร. หรื อ ไม ถ า ออกคำสั่ ง เราก็ ส ามารถเบิ ก จ า ยได แต ต อนนี้ รู สึ ก ว า
อสม. ไปขึ้นตรงกับโรงพยาบาล
เรื่ องที่ 6 ในสว นที่ ทานประธานสภาเทศบาลแจงมารับไวพิจารณาครับ ชางขวัญก็
นาจะทำได รูป 3 มิติตาง ๆ
เรื่องที่ 7 เรื่องภัยแลงใหกองชางลงสำรวจแลว ผมคิดวานะจะมีเพิ่มเติม เชน หนาบาน
ผูใหญไทยผมไมเคยเห็นเลยครับ พอลงไปบานผูใหญไทย ปรากฎวามีจริง ๆ ดวยครับ ผมคิดวา
ที่อื่นนาจะมีอีกครับ ผมตองขอฝากทานสมาชิกสภาในชุมชนที่ทานอยู ลองถามดูมีตรงไหน
เพิ่มเติมอีกบางครับ เราจะทำการฟนฟูบอบาดาลซึ่งบอบาดาลเปนของกรมทรัพยากร
เราก็ตองใหเขาถายโอนมา ถาเราเปนผูรับผิดชอบก็สามารถบริหารจัดการไดอยางเต็มที่
หรือถายังไมไดรับการถายโอนเราก็ขอใหเขาลางเปาบอบาดาล เพื่อใหใชไดในขั้นตอนแรก
และเราก็จะพัฒนาอีก 14 จุดนี้ อาจจะใชตนแบบของชุมชนปรีชาทอง แตบริบทของพื้นที่
มันไมเหมือนกันครับ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามบอตาง ๆ เพื่อใหเปนบอสำรองในการใช
ในขั้นตอนตอไปครับ
เรื ่ องที ่ 8 ผมมีเรื่องที่จ ะประชาสัมพัน ธอีกนิดหนึ่งครับ ในสว นของงานปูถนน
ในตลาดรอนพิบูลย ตอนแรกคิดวาตามแผนงานของผูรับจางที่แจงเรามาวาจะเสร็จวันนี้
เนื่องจากแพ็นเขาเสีย เขาก็ไดทำการซอมบำรุงเมื่อเชานี้ วันนี้เริ่มทำแลวครับ เฟสที่ 2
จากสี ่ แ ยกร อ นฯ – บ า นโกกี ่ วั น นี ้ เ สร็ จ แน น อน ส ว นเฟสที่ 1 พรุ  ง นี ้ เ ขาจะทำจาก
บานโกกี่ – ศาลเจาพระ 108 ถาไมเกิดอุบัติเหตุแพ็นเสียขึ้นมาอีก เขายืนยันวาเสร็จ
แนนอน และงานตีเ สน ให เสร็จ ในวัน อาทิ ตยเลย แตผมตองขอประสานงานดู ก อ นวา
งานตีเสนจะเขาในวันอาทิตยเลยไดไหม หรือชาสุดนาจะเปนวันจันทร ถาไมมีอุบัติเหตุ
อะไรอีก ผมขอประชาสัมพันธทางเสียงไรสาย ผูที่ใชถนนในการสัญจรไปมา พรุงนี้อาจจะมี
การปดถนนในสายตลาดรอนฯ อาจจะใชเลนสเดียว ผมไดคุยกับสารวัตรจราจรแลว จะมีการ
บังคับเลี้ยวตองขอความรวมมือและขออภัยในความไมสะดวก ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

- 21 นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ขอเพิ่มเติมในประเด็นของ อสม.ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯ เปนผูประสานงานกับโรงพยาบาล
ใหทางโรงพยาบาลเปนผูสั่งใช อำนาจอยูที่โรงพยาบาล แตบางครั้งเขาตองมาขอเรื่องเจล
และน้ำดื่ม เพราะเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของเรา เราก็ตองใหความอนุเคราะหชวยเหลือบาง
ขอนำเรียนกับ ทานรองนายกจั กรพั นธุคะ ทุกครั้งรองปลัดฯ จะเปนผูประสานงานกั บ
โรงพยาบาล และรองปลัดฯ จะนำแผงจราจรมากั้น เมื่อวานก็คุยกันแลววาใหเชิญ อสม.
6 คนต อ 1 วั น และทำงานเป น กะ ดู แ ลตลาดในวั น อาทิ ต ย ในส ว นของแบบแปลน
เมื่อสักครูกอนที่ทานประธานจะพูดในเรื่องแบบประมาณการราคาที่จะตองแนบมาทุกครั้ง
ก็ตองขออภัย ไดซักถามเจาหนาที่วาทำไมไมแนบมา เขานำเรียนมาวามีขอจำกัดของ
บานเทิดไท ตอนแรกชางขวัญทำมา 300,000.- บาท โดยใชแนวทางของทานนายกฯ คือ
ลดขนาดลงมานิดหนึ่ง เพื่อใหเพียงพอกับงบประมาณ ตั้งไว 250,000.- บาท ชางขวัญ
เขาก็ทำมาใหใหมเพิ่งไดมาคะ เลยสำเนาไมทัน ในเรื่องของซอมอาคารตองขออภัย คะ
ตอนนี้มอบใหชางขวัญกับรก.ผอ.กองชางดูแล บางครั้งอาจจะชาบางเพราะมีงานเยอะ
ตองขออภัยคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ สวนเรื่องของน้ำบาดาลที่จริงก็มีทางออกคือ
ตนแบบของชุมชนปรีชาทอง ถามีถึง 14 จุด แตตอนนี้ใชไมได ชุมชนปรีชาทองเขาเขมแข็ง
ในเรื่องของคนในชุมชน เขาก็เลยจัดการดวยตนเองได วิธีการของเราคือตองทำหนังสือไปที่
กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อมอบใหทางเทศบาลฯ เปนผูดูแล สามารถใชงบประมาณในการ
ซอมแซม ปรับปรุง ใหประชาชนได ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ ทานเลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญ ทานรองนายกพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ผมขอตอบในสวนของกระผมทีท่ านสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรายมานะครับ
เรื่องที่ 1 เรื่องภัยแลง ฝายบริหารไมไดนิ่งดูดายก็ตระหนักอยูเสมอวาทุกปเราใช
วิธีการแกปญหาภัยแลงแบบเดิมๆ คือ ประชาชนที่เดือดรอนเกี่ยวกับน้ำใหมาเขียนคำรอง
ทางเราก็สงเจาหนาที่ลงไปใหบริการน้ำ เมื่อวานนั่งคุยกันนอกรอบวาจะหาวิธีแกไขปญหาที่
ยั่งยืน สำหรับภัยแลงปนี้ 2 เดือนกวาๆ ไดอยางไร คาน้ำมันก็เยอะ ฝายบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล มีแนวคิดวาเราจะแกปญหาอยาใหเหมือนปที่ผานๆ มา ใหรองจักรพันธุฯ
ลงไปสำรวจดูวาน้ำดิบ ไมใชบอน้ำบาดาลนะครับ แตเปนแบบบอโยกของกรมทรัพยากรน้ำ
ซึ่ง รองจักรพันธุฯ ไปสำรวจมามี 14 จุด น้ำผิวดินจะมีความลึก 40 - 50 ฟุต ไมเกิน 15 เมตร
ถาน้ำบาดาลตองเจาะลึก 60 – 70 เมตร เหมือนอยางชุมชนปรีชาทอง ความลึก 50 ฟุต
หรื อ 15 เมตร ทั ้ ง 14 จุ ด ก็ จ ะอยู  ค รอบคลุ ม ในเขตเทศบาล อาจจะมี บ างจุ ด ที่
รองจักรพันธุฯ แจงวาอาจจะหลงเหลืออยูอีก อยางที่ทานเลขานุการสภาไดแนะนำมาวาให
ทำเรื่องขอไปยังกรมทรัพยากรน้ำ ใหโอนมาอยูในการดูแลของเทศบาลฯ เราก็สามารถตั้ง
งบประมาณได จุดประสงคหลักที่คณะผูบริหารและสภาเทศบาลคุยกัน
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เมื ่ อ วาน คื อ เราต อ งปรั บ ปรุ ง โดยการลางเปากอน สิ่งแรกที่ตองทำเปลี่ย นทอใหม
เหมือนชุมชนปรีชาทอง เปลี่ยนจากทอเหล็กมาเปน PVC อยางนอย ๆ ถาเราประสานงาน
ไปที่กรมทรัพยากรน้ำ และแกปญหา 7 จุดกอน แทนที่จะสงน้ำวันละ 6 – 7 หมื่นคิว
อาจจะส งวั น 3 – 4 หมื่น คิว ไดล ดคาใชจ  ายเกี่ย วกับ น้ำ มัน ได คุย กัน เบื้ อ งตน แล ว
นาจะทำตามที่คุยกันไว คือ ประสานกับกรมทรัพยากรน้ำใหมาอยูในความดูแลของเทศบาล
เรื่องที่ 2 ส.ท.เอกชัยฯ เสนอวาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลในรอบนี้อยู
กันถึง 9 ป เชน สท.สุนทร , สท.เกษร เขามารอบแรกก็จริงไดมา 2 สมัยกวา ชั้นเครื่องราช
ก็ตองเพิ่มขึ้นมาขอฝากทานเลขานุการสภาดวยครับ อยากใหแจงบุคลากรวาของคณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลตอนนี้ไดเครื่องราชชัน้ ไหนแลว ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญ ทานนายกอัศวิน จินตวร ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ผมขอสรุ ป นะครั บ ที ่ ท างสมาชิ ก สภาเทศบาลได น ำเสนอป ญ หาต า ง ๆ และได ใ ห
ท า นรองนายกฯ ที่รับผิดชอบทั้ง 2 ดาน ไดอธิบายใหทานฟ งแลว ตอนนี้ปญหาวิกฤติของ
โรคโควิด - 19 ทางสาธารณสุขอำเภอรอนพิบูลย ไดมีหนังสือเชิญใหไปตรวจตลาด ซึ่งอยูใน
ความดูแลของเทศบาล วันนี้ไดไปที่ตลาดใหม ไดไปเจอข อบกพร องในเรื่ องของตลาด
พอสมควร เลยใหเจาหนาที่สาธารณสุขฯ ออกหนังสือเตือน
เรื่องที่ 1 ทางเขาตอนนี้ไมมีจุดคัดกรอง โดยเฉพาะปายรณรงคใหสวมแมสหรือ
ลางมือ สวนในเรื่องของการตรวจวัดไขในพื้น ที่ของเราไมมีความจำเปน นาจะปลอด
ในเรื่องของโรคโควิด - 19 แตเราไมควรที่จะประมาทในเรื่องของการลางมือและสวมแมส
วันนี้ที่ไปเดินในตลาดจำนวน 95 % ที่สวมแมส และมีจำนวนนอยมากที่ไมสวมแมส และ
ทาง สท.วัชระฯ บอกวาบริเวณหนาบาน มีกลุมนักศึกษาจากราชภัฎไดรับงบจาก สสส.
มาตั ้ งอ า งล า งมือหนาบาน สท.วั ช ระฯ เราตองมีการประชาสัมพัน ธใหคนที่มาตลาด
ไดรับทราบวามีที่ลางมือ ผมอยากใหทางเจาของผูเชาตลาดตระหนักวาตองเปนผูดูแลเอง
ถาไมปฏิบัติตามที่ทางรัฐบาลไดประกาศ ทางสำนักงานสาธารณสุขฯ สามารถสั่งปดตลาดได
เรื่องที่ 2 ความไมสะดวกการปูผิวจราจรจากสี่แยก – ศาลเจาพระ 108 ทางคณะผูรับจาง
จะทำให เ สร็ จ ภายใน 5 วั น ผมเองมี ป  ญ หาพอสมควรกั บ แม ค  า ที ่ ข ายของบริ เ วณ
หนาธนาคารออมสิน กับหนาสำนักงานสาธารณสุขฯ ก็ขอความกรุณาทานใหงดขาย แตพอมา
คิดถึงใจเขาใจเราเลยอนุโลม ขออนุญาตทานนายอำเภอให แมค าได ไปขายบริเวณลาน
คอนกรีตขางศาลาประชาคมมีแมคามารองกับผม มารองวาการขายของตรงนั้นลำบาก
และผมบอกวาที่จริงผมจะไมใหขาย เนื่องจากวาเห็นอกเห็นใจกัน ที่ใหไปขายตรงนั้นให
อดทนขอเวลาแค 5 วัน แตเนื่องจากผูรับจางมีปญหาเรื่องเครื่องจักรจึงจำเปนตองขอตอ
เวลาถึงวันอาทิตย พรุงนี้ทาน ส.ท.ทานใดประสงคจะมานั่งฟง ผมเชิญแมคาที่ขายบริเวณ
ธนาคารออมสินและหนาสำนักงานสาธารณสุขฯ และแมคาตลาดวันอาทิตยดวยมาประชุม
เพื่อมอบนโยบายพื้นที่ขาย เราเปนกังวลวาเมื่อเราปูถนนใหม ตีเสนสวยงามแลว
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

- 23 เราไม อ ยากให แ ม ค  า วางของขายบนถนนอี ก แล ว ทุ ก เจ า ที ่ ข ายต อ งอยู  บ นฟุ ต บาท
เราจะตีเสนใหนอกผิวจราจร บริเวณสำนักงานสาธารณสุขฯ บนฟุตบาทจะแบงเปนล็อคให
วาใครครอบครองล็อคไหนอยางไร พรุงนี้จะไดทำความเขาใจกับแมคาดวย เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องที่ 3 ที่เปนกังวลวาไดประสานกับจราจรแลว เรื่ องป ดถนน ผมไดย้ำเตื อน
บริเวณสามแยกบานโกกี่ โคงตรงนั้นเปนชวงกลับรถ รถคันใหญที่มาสงของเวลาเลี้ยวเขาจะ
บดถนน ในเรื ่ อ งของความคงทนผมกลั ว เหมื อ นกั น ว า ใช ไ ด ไ ม น านถนนก็ แ ตกอี ก
กลัวเปนลองเหมือนหนาบานหมอพีระ ตรงนั้นแตกบอยมาก แตไดกำชับคนที่ควบคุมงาน
ใหดูเรื่องคุณภาพแลวครับ การปูพื้นในตลาดเรามีการปดการจราจรเดินรถทางเดียว เพราะ
พื้นที่ในตลาดแคบ เวลารถสวนกันคือจบเลย
เรื่องที่ 4 เราไดเงินจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ที่เราเปนสมาชิก
เขาใหเงินอุดหนุนเรามา 20,000.- บาท เรามีแนวคิดวาจะจายเงินสดใหกับผูปวยติดเตียง
หรือ ผูที่ลำบาก คนละ 1,000.- บาท จำนวน 20 คน อยากใหทาน ส.ท.สำรวจวาใคร
ที่เดือดรอนบาง ตอนนี้ไดมอบใหงานพัฒนาชุมชนไปแลว ในการสำรวจหากทาน ส.ท.
คิดวารายไหนที่สมควรจะมอบใหเขาเสนอรายชื่อมาได
เรื่องที่ 5 เรื่องการแกไขปญหาภัยแลง เรื่องน้ำผิวดินสิ่งที่ผมเปนกังวลในพื้นที่หมู 12
บริเวณนั้นมีสารหนูหนาแนน คือ
1. บริเวณในตลาด
2. บริเวณทายเรือ
3. บริเวณหลังเซเวน – บริเวณอำเภอ
4. บริเวณ ทุงน้ำจานแถวโรงเรียนสกุลดี
5. บริเวณบานโกตุย
เมื่อกอนเขาหามใชน้ำบอเด็ดขาดเลย กอนที่เราจะเอาน้ำผิวดินมาใชประโยชน จะตองนำไป
ตรวจเสี ย ก อ นว า ผ า นหรื อ ไม ผ  า น อี ก เรื ่ อ งหนึ ่ ง ก็ คื อ ให ท ำหนั ง สื อ ขอถ า ยโอนจาก
กรมทรัพยากรน้ำมาเปนภารกิจ ของท องถิ่น เราจะตั้งงบประมาณเมื่อถายโอนมาแล ว
เรามีสิทธิ์ที่จะใชจายงบประมาณในการดำเนินการ
เรื ่ องที ่ 6 พื้น ที่ทายเรือที่ ส.ท.เล็ก อยากใหทำถนนตอนนี้พื้น ที่ถูกบุกรุ ก มาก
พอสมควร ตอนนี้ใหนิติกรทำหนังสือตักเตือนใหยายออก ตรงนี้ทำใหเราเห็นพื้นที่ที่ชัดเจน
และเราไดวางพื้น ที่การใชส อยในการสร างเตาเผาขยะ สวนสาธารณะ ถนน เราจะตั ด
อยางไร เรามีแบบเรียบรอยแลว มีแผนงานในการทำงาน เราตองการพื้นที่ที่ชัดเจนบริเวณ
ทายเรือ วาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยครอบครองอยูเทาไหร เดิมเราเชาพื้นที่วัดพิศาลนฤมิต
38 ไร ไปๆ มา ๆ เจาหนาที่เทศบาลฯ เขาแจงผมมาวาที่เราครอบครองจริงแค 20 ไร ที่
เหลือชาวบานบุกรุก คือ ครอบครองที่วัดโดยที่เทศบาลฯ ไมสามารถเขาไปดำเนินการอะไร
ได เมื่อป 2556 หรือ 2557 ผมไมแนใจเราไดทำขอตกลงกับทางวัดพิศาลนฤมิต
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

คนที่ครอบครองอยูกอนหนานี้แลวถือวาจบไป และคนที่บุกรุกหลังจากนั้นจะตองรื้อถอน
เพราะเรามีสัญญาที่ชัดเจน ตอนนี้นิติกรกำลังดำเนินการในแตละรายที่ปลูกสรางหลังจาก
มีขอตกลงจะตองรื้อถอนออกไป เมื่อไดพื้นที่ที่ชัดเจนเราจะเวนพื้นที่สำหรับเตาเผาขยะ
ทำถนนที่จะตองตัดซอย ทำสวนสาธารณะวาจะทำแบบไหนอยางไร เรามีแผนงานในการ
ทำงานแลว แคขอพื้นที่ที่ชัดเจนขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกอัศวิน จินตวร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ หากไมมีผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรองนายกฯ
ทานเลขานุการนายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงานเทศบาล
เจาหนาที่ และประชาชนที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ

ปดประชุมเวลา 11.57 น.
(ลงชื่อ).........อัญชลี สมาทิน...............ผูจด/ผูพิมพ
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ)........จารีวัฒน กุลเจริญ...........ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ).......วัชระ ภูประเสริฐ..............ประธานกรรมการ
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
(ลงชื่อ).....สุนทร ขวัญชัยรัตน.........กรรมการ
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(ลงชื่อ)..........เกษร คงชาญกิจ........กรรมการ/เลขานุการ
(นางเกษร คงชาญกิจ)

