รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕63
ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
*****************

ผูมาประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
นายชัยวัฒน พิบูลย
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
นายวัชระ ภูประเสริฐ
นายชาญชัย จันทรแกว
นางเกษร
คงชาญกิจ
นายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย
นายสาโรช แซลิ่ม
นางจารีวัฒน กุลเจริญ

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

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ สุรภักดี
นันทา เทิดรัตนพงศ
อรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
เอกชัย ศรีพิทักษ
ชัยวัฒน พิบูลย
สุนทร ขวัญชัยรัตน
วัชระ ภูประเสริฐ
ชาญชัย จันทรแกว
เกษร
คงชาญกิจ
วุฒิภัทร ล.ไพบูลย
สาโรช แซลิ่ม
จารีวัฒน กุลเจริญ

หมายเหตุ

ตำแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สุทธิรักษ มั่นคง

หมายเหตุ

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
นายชางโยธาชำนาญงาน
ตรวจถูกตอง

ลายมือชื่อ
อัศวิน
จินตวร
พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
จักรพันธุ จุลภักดิ์
ไชยา
ลุยจันทร
พรเทพ เพชรอนันต
จิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
ธิดารัตน ชูแกว
เดือนเพ็ญ รีบุตร
อภิชาติ ขวัญยืน
ตรวจถูกตอง

หมายเหตุ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
ลำดับที่
1

ชื่อ – สกุล
นายสุทธิรักษ มั่นคง

ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายอัศวิน
จินตวร
๒
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
๓
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
4
นายไชยา
ลุยจันทร
5
นายพรเทพ เพชรอนันต
6
นางจิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
7
นางธิดารัตน ชูแกว
8
นางเดือนเพ็ญ รีบุตร
9
นายอภิชาติ ขวัญยืน
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-2ลำดับที่
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นายสิทธิชัย เตงภู
นางอัญชลี สมาทิน
นางสุปรียา สุมลวรรณ
นางสาววัณนา มูสิกะ

ตำแหนง
นักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยชางศิลป
ผช.เจาพนักงานธุรการ
ผช.เจาพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
อัญชลี อิสสภาพ
สิทธิชัย เตงภู
อัญชลี สมาทิน
สุปรียา สุมลวรรณ
วัณนา มูสิกะ

หมายเหตุ

กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เรี ย นท า นประธานสภาที ่ เ คารพ ท า นสมาชิ ส ภาผู  ท รงเกี ย รติ คณะผู  บริ หาร
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการประชุม
สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่ ง ตรงกั บ
วั น พฤหั ส บดี ที ่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญคะ
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทั้ง 2 ทาน
ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานเลขานายกฯ รวมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจาง และผูที่รับฟง
ประธานสภาเทศบาล
เสียงตามสายทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 7 วาระ
ผมขอดำเนินการตามระเบียบการประชุมนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื ่ องที ่ 1 วัน นี้ เวลา 13.00 น. มีการทำประชาคม เรื่องการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำ ของพื้นที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ณ หองประชุมเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมประชุมในชวงบายวันนี้
เรื่องที่ 2 มีการจัดอบรมคายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื ่ อ งที ่ 3 มี ก ารจั ด อบรมสภาเด็ ก และเยาวชน ในวั น ที ่ 3 กั น ยายน 2563
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องที่ 4 จัดอบรมภูมิคุมกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม ในวันที่ 11 กันยายน 2563
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป
พ.ศ. 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการสภา

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-3เรี ย นท า นประธานสภาที ่ เ คารพ ท า นสมาชิ ก ผู  ท รงเกีย รติ คณะผู  บ ริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 21 หนา ประกอบดวย 4 วาระดวยกัน หนาที่ 1 เปน
รายชื่อผูมาประชุม จำนวน 11 ทาน ผูไมมาประชุม จำนวน 2 ทาน ผูเขารวมประชุม
จำนวน 7 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 จำนวน 5 ทาน
และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม หนาที่ 3 เปน ระเบียบวาระที่ 1
เรื ่ องที่ ป ระธานแจ งให ท ี ่ ป ระชุ ม ทราบ ไม ม ี ที ่ ประชุ มรั บทราบ ระเบี ย บวาระที ่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ.2563
ประชุ มเมื ่ อวั นที่ 15 กรกฎาคม 2563 จนถึง หนาที่ 6 มติที่ประชุม รั บรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2563 ประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม
2563 ระเบี ยบวาระที ่ 3 ญั ต ติ เ รื ่ อ งร า งเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) จนถึง หนาที่ 13 มติที่ประชุม เห็นชอบ
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตอไป 1. การเลือกจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จนถึงหนาที่ 14 มติที่ประชุม เห็นชอบ
ใหมีคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน ตอไป
การเสนอชื ่ อ สมาชิ ก สภาเสนอชื ่ อ บุ ค คลที ่ สมควรทำหน าที ่ คณะกรรมการแปรญั ต ติ
รางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน จนถึง หนาที่ 16 มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน 1. นางนันทา เทิดรัตนพงศ 2. นายชาญชัย จันทรแกว
และ 3. นายสุทธิรักษ มั่นคง ตอไป ขอ 2 (2.1) การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ซึ่ง นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอไว จำนวน 4 วัน คือ วันที่ 14 สิงหาคม
2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.,วั นที ่ 17 สิ งหาคม 2563 วลา 08.30 – 16.30 น.
วั นที ่ 18 สิ งหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ สำนั กงานเทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย จนถึ ง หน าที่ 17
มติที่ประชุมเห็นชอบใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ในวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. และวั นที ่ 17 สิ งหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.,
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ สำนั ก งานเทศบาลตำบลร อ นพิ บู ล ย และการเสนอ
ระยะเวลาประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ รับไว ซึ่ง นายชาญชัย
จันทรแกว สมาชิกสภาเทศบาล ได เ สนอไว จำนวน 1 วั น คื อ วั น ที ่ 20 สิ ง หาคม
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มติที่ประชุมเห็นชอบ
ให กำหนดระยะเวลาประชุ ม เพื ่ อ พิ จ ารณาคำแปรญั ต ติ ที ่ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ
ได รั บ ไว จำนวน 1 วั น คื อ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และการเสนอกำหนดนัดประชุมในวาระที่สอง และวาระที่สาม
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการสภา

-4-

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

จนถึ ง หน าที ่ 18 นางนั นทา เทิ ดรั ตนพงศ รองประธานสภาเทศบาล ได เ สนอไว เ ป น
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
มติที่ประชุม เห็นชอบใหนัดประชุมในวาระที่ ส อง และวาระที่ สาม ในวันที่ 27 สิง หาคม
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิ บูลย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ จนถึง หนาที่ 21
ปดประชุมเวลา 11.57 น.
ขอบคุ ณทานเลขานุการสภา ครั บ ไมทราบวามีส มาชิกสภาทานใด จะขอแก ไ ข
ในสวนที่ไมถูกตองบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแก ไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2563 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563
ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื ่ องการพิ จารณาร างเทศบั ญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่สาม (ขั้นลงมติ)
การพิ จารณาร างเทศบั ญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563
วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) กอนที่จะดำเนินการตอไป ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติ
เปนอยางอื่น
ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอ
ใดแลวไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ า ข อ ความในข อ ใดที ่ ไ ด ม ี ม ติ ไ ปแล ว ขั ด แย ง กั น หรื อ บกพร อ งในสาระสำคั ญ
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม
เฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ
สงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้น ๆ
เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออื่น ๆ ตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติ
ให พิ จ ารณาจนจบร า งข อ บั ญ ญั ติ ก็ ไ ด
ถาขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะลงมติใหดำเนินการตามความในวรรคสามก็ไดเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได
ยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้น ตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถิ่น
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-5สงรายงานนั้น ใหแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแต
กรณีตองพิจารณาเปนการดวน ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอ
ที่ไดระงับไวเทานั้น
ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปน ขอบัญญั ติ
หรือไม
ขออนุญาตนำเรียน เรื่องระเบียบฯ ไวเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอบคุณเลขานุการสภาฯ การพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติไดรายงานการแปรญัตติดังกลาว ตอสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ตามที่
รองประธานสภาเทศบาล
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 2563 เวลา 10.00 น. ไดมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบดวย 1. นางนันทา
เทิดรัตนพงศ 2. นายชาญชัย จันทรแกว 3. นายสุทธิรักษ มั่นคง และในวันดังกล าว
เวลา 13.00 น. ในที่ประชุมเลือกดิฉัน นางนันทา เทิดรัตนพงศ เปนประธานกรรมการ
แปรญัตติ, เลือกคุณสุทธิรักษ มั่นคง เปนคณะกรรมการแปรญัตติ และเลือกคุณชาญชัย จันทรแกว
เป น เลขานุ การคณะกรรมการแปรญัต ติ ดิฉัน ขออนุญ าตใหเลขานุ การคณะกรรมการ
แปรญัตติ ไดรายงานการแปรญัตติใหสภาฯ แหงนี้ไดรับทราบ ขอเชิญคะ
นายชาญชัย จันทรแกว
ตามที่สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
สมาชิกสภาเทศบาล
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และสภาเทศบาล
เลขานุการคณะกรรมการ
ไดกำหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลยื่นคำขอแปรญัตติตอประธานกรรมการแปรญัตติในวันที่
แปรญัตติ
14 สิ งหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. วั น ที ่ 17 – 18 สิ ง หาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไดประชุมรวมกั นเพื่ อพิจารณาเลื อกประธานและเลขานุ การ คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ
ปรากฏว า ที ่ ป ระชุมมีมติเลือก นางนัน ทา เทิดรัตนพงศ เปน ประธานคณะกรรมการ
แปรญั ตติ และเลือก นายชาญชัย จัน ทรแกว เปน เลขานุการคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ปรากฏว า ในห วงระยะเวลาดังกลาว มีนายกเทศมนตรีไดย ื่นคำขอแปรญัตติร  างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ คณะกรรมการแปรญัตติฯ
จึงไดรวมกันพิจารณาตามที่นายกเทศมนตรีไดเสนอไว ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอแปรเพิ่มคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย จำนวน 1 รายการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หนา 24
งบดำเนินงาน ขอ 2.2 หมวด คาใชสอย 2.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณ 1,247,780 บาท
ตรวจถูกตอง
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-6ข อ ความเดิ ม เพื ่ อ จ า ยเป น ค า ถ า ยเอกสาร ค า เย็ บ หนั ง สื อ เข า ปกหนั ง สื อ ค า ซั ก ฟอก
คากำจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาเผยแพร
(รายจ ายเกี ่ ย วกั บ การจ างเหมาโฆษณาและเผยแพรข างทางวิ ทยุ กระจายเสียง โทรทั ศน
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดำเนินคดี
ตามคำพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่เ ข า ลักษณะรายจ าย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสั ญญาณ
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ
ขอความใหม เพื่ อ จ า ยเป น ค า ถ า ยเอกสาร ค า เย็ บ หนั ง สื อ เข า ปกหนั ง สื อ ค า ซั ก ฟอก
คากำจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาเผยแพร
(รายจ ายเกี ่ ย วกั บ การจ างเหมาโฆษณาและเผยแพรข างทางวิ ทยุ กระจายเสียง โทรทั ศน
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดำเนินคดี
ตามคำพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่เ ข า ลักษณะรายจ าย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ
คาจางเหมาในการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลรวม (Big Data) ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ
2. ขอแปรลด จำนวน 1 รายการ
2.1 แผนงานบริ ห ารงานทั ่ ว ไป งานบริ หารทั ่ ว ไป งานบริ ห ารทั ่ ว ไป หน า 24
งบดำเนินงาน ขอ 2.2 หมวด คาใชสอย 2.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมา ซึ่งบริการ (1)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณ 1,247,780 บาท ขอแปรลด จำนวน 4,500 บาท
คงเหลืองบประมาณหลังแปรญัตติ 1,243,280 บาท
3. ขอแปรเพิ่ม จำนวน 1 รายการ
3.1 แผนงานการพาณิ ชย งานกิ จการสถานธนานุบาล หน า 80 งบลงทุน ประเภท
ค าครุ ภ ั ณฑ งบประมาณ 894,100 บาท ขอแปรเพิ ่ ม จำนวน 4,500 บาท คงเหลื อ
งบประมาณหลังแปรเพิ่ม 898,600 บาท
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบกับการขอเสนอแปรญัตติของ
นายกเทศมนตรี ทั้ง 3 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอแปรเพิ่มคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (1) รายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 1 รายการ
2. ขอแปรลด ในประเภท รายจายเพื่อใหได มาซึ่งบริ การ (1) รายจายเพื่อให ไ ด ม า
ซึ่งบริการ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 4,500 บาท
3. ขอแปรเพิ่ม ในประเภท คาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 4,500 บาท
และเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในครั้งนี้ ซึ่งไดจัดทำไวอยางถูกตอง และสมเหตุสมผล
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
เลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

สรุป งบประมาณตั้งไว
จำนวน 71,210,000 บาท
แปรลด
จำนวน
4,500 บาท
แปรเพิ่ม
จำนวน
4,500 บาท
งบประมาณหลังแปรเพิ่ม - ลด
จำนวน 71,210,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติ ไดรายงานการแปรญัตติเปนอันวาในการพิจารณา
ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ นายกเทศมนตรียื่นคำขอแปรญัตติ จำนวน 3 รายการ และ
คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ ไดพิจ ารณารว มกัน แลว มี มติ เห็ น ชอบกั บ การขอเสนอ
แปรญัตติของนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอแปรเพิ่มคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท รายจ า ยเพื ่ อ ให ไ ด ม าซึ ่ ง บริ การ
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 1 รายการ
2. ขอแปรลด ในประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (1) รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 4,500.- บาท
3. ขอแปรเพิ่ม ในประเภท คาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 4,500.- บาท
และเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในครั้งนี้ ซึ่งไดจัดทำไวอยางถูกตอง และสมเหตุสมผล
สรุป งบประมาณตั้งไว
จำนวน 71,210,000 บาท
แปรลด
จำนวน
4,500 บาท
แปรเพิ่ม
จำนวน
4,500 บาท
งบประมาณหลังแปรเพิ่ม - ลด
จำนวน 71,210,000 บาท
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุม
ทุ กท า น ขออนุ ญ าตปรับ แกไข เมื่อสักครูในสว นขอที่ 1 ขอเพิ่มคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจาย จำนวน 1 รายการ ขอความเดิม ยังเอาทั้งหมด เพียงแคขอความ
ใหมไปเพิ่มจากขอความเดิม คือ ถาเปนขอความเดิมกับขอความใหมแบบนี้ เพื่อจายเปน
ค า จ า งเหมาในการสำรวจและจัด ทำฐานข อมูล (Big data) อยางเดีย ว ขอนำเรีย น
เพิ่มเติม เนื่องจาก ทานนายกฯ คณะผูบริหาร มีนโยบายที่จะทำ ฐานขอมูลในเขต
เทศบาลตำบลร อนพิบ ูล ย ทั้งหมด ปลัดเองก็ล ืมที่จ ะใสร ายละเอีย ดไว พอมาดูใ น
เทศบั ญ ญั ติ ปรากฏวาขอมูล ไมครอบคลุม ในเรื่องของการสำรวจจางเหมาทำฐาน
ขอมูลคะ เลยขอใหทานนายกฯ ชวยแปรญัตติเรื่องนี้ ขอเรียนใหทราบวา ขอที่ 1.1
ที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรายงาน หมายถึง ขอความเดิมยังเอาทั้งหมด สวนขอความ
ใหมเพิ่มไป ขอนำเรียนใหเขาใจตรงกันคะ
คณะกรรมการแปรญัตติจะปรับตามที่เลขานุการสภาฯ เสนอมาไหมครับ
ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
ตามที่เลขานุการฯ นำเสนอ ครับ
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการสภา

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

-8ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
ต อไปผมขอถามมติ สภาแห งนี ้ ว  า สมาชิ กสภาท านใดเห็ นด วย ตามที ่ คณะกรรมการ
แปรญัตติ ไดเสนอรายงานไว โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา ยกมือ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใด
ไมเห็นดวย ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นดวยตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอรายงานไว จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี
และงดออกเสียง 1 เสียง
ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะอนุมัติใหตราเปน
เทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
สมาชิ กสภาทานใดอนุมัติใหตราเปน เทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมื อ 10 ท าน สมาชิ กสภาท านใดไม อนุ ม ั ต ิ ให ตราเป นเทศบั ญญั ต ิ โปรดยกมื อครั บ
ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง
มีมติอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติ จำนวน 10 ทาน ไมอนุมัติ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง
ญั ต ติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
กองคลัง
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี ้ คณะผู  บริ หารขอเสนอ ญั ตติ เรื ่ องขออนุ ม ั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภณ
ั ฑสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้

หลักการ

ด วยกองคลั ง มีความประสงค จะขออนุ มั ต ิ โอนเงิ นงบประมาณเพิ ่ ม ในแผนงาน
บริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลั ง งบลงทุ น หมวด คาครุภั ณฑ ประเภท ครุ ภ ั ณฑ
สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
1. คาจัดซื้อเกาอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว
งบประมาณ 4,900.- บาท
2. คาจัดซื้อตูเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู
งบประมาณ 3,500.- บาท
3. คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
งบประมาณ 1,300.- บาท
สำหรับใชในการปฏิบัติงานของฝายบริหารงานการคลัง

เหตุผล

เนื่องจากกองคลัง ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย คาจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน จำนวน
3 รายการ ดังกลาวไว จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการสภา

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-9โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภณ
ั ฑสำนักงาน
- คาจัดซื้อเกาอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว
จำนวน 4,900.- บาท
- คาจัดซื้อตูเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู
จำนวน 3,500.- บาท
- คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
จำนวน 1,300.- บาท
- เพื ่ อจ ายเป นค าจั ดซื ้ อครุ ภ ั ณฑ สำนั กงาน ประกอบด วย เก าอี ้ สำนั กงาน จำนวน
2 ตัว, ตูเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู, และโตะคอมคอมพิวเตอร 80 เซนติเมตร จำนวน
1 ตัว จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑสืบราคาจากทองตลาด สำหรับใชในการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารงานคลัง
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 9,700.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
2.1.3 ประเภท คาเชาบาน
จำนวน 9,700.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิน จำนวน 7,900.- บาท
ขอโทษนะครับ ผมคิดวา รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 7,900.- บาท แกเปน จำนวน 9,700.- บาท
ขอแกไขเลยนะครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี ้วา
สมาชิ กสภาท านใดเห็ นชอบตามญั ตติ ท ี ่ คณะผู  บริ หารเสนอ โปรดยกมื อครับ สมาชิ กสภา
ยกเมื อเห็ น ชอบ 10 ท าน สมาชิ กสภาท านใดไม เห็ น ชอบ โปรดยกมื อ ครั บ ไม ม ี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญั ต ติ เ รื ่ อ งขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองชาง
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการสภา

-10นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอ ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบในการ
ขอโอนเงินงบประมาณไปตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท เงินคางานกอสราง
(คาk) ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ด ว ยกองช า ง มี ความจำเปน จะต องโอนเงิ น งบประมาณไปตั้ งจา ยเป น รายการใหม
เพื ่ อ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได (ค า k) ชดเชยในส ว นของผลต า งราคาวั ส ดุ ก  อ สร า ง
ณ วันประกวดราคาได กับวันสงมอบงาน ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซอมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ
สัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ไวในสัญญาจางกอสราง

เหตุผล

ขณะนี้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดประกาศใช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
กองชาง จึงมีความจำเปนจะตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง รายละเอียดดังตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานโครงสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
เงินคางานกอสราง (คา k)
จำนวนเงิน 158,820.-บาท
- เพื่อจายเปนคาสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซอมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื้อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได
(คา k) ไวในสัญญาจางกอสราง)
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 158,820.- บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลาการ
1.1 หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ)
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จำนวนเงิน 137,188.- บาท
งานศึกษาไมกำหนดระดับ
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการสภา

-11-

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

งบดำเนินงาน
2.2 หมวด คาใชสอย
2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
2) บาน วัด โรงเรียน
จำนวนเงิน 1,000.- บาท
3) พัฒนาครูผูดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน 5,632.- บาท
4) พัฒนาคุณภาพผูเรียน
จำนวนเงิน 15,000.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น 158,820.-บาท
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒7 การโอนงบประมาณ
รายจาย ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วาสมาชิก
สภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ
10 ทาน สมาชิกสภาทานใด ไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญั ต ติ เ รื ่ อ งขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร กองชาง
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรี ยนท านประธานสภา วันนี ้ คณะผู บริ หารขอเสนอญั ต ติ เรื ่ อ งขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น
งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุ ภ ั ณ ฑ ส ำนั ก งาน และครุ ภ ั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร
ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ดวย กองชาง มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑประกอบดวย ครุภัณฑสำนักงาน
และครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. ครุภัณฑสำนักงาน
1.1 โตะทำงานเหล็ก ขนาด 1524(W) x 762(D) x 759 (H) mm จำนวน 1 ตัว
จำนวนเงิน 7,900.- บาท สำหรับใชในการปฏิบัติงานของผูอำนวยการกองชาง
1.2 เกาอี้ทำงาน ขนาด 64(W) x 74(D) x 118 (H) cm. จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน
4,500 บาท สำหรับใชในการปฏิบัติงานของผูอำนวยการกองชาง
1.3 ตูบานเลื่อนสูงทึบเหล็ก ขนาด 880(W) x 410(D) x 879(H) mm. จำนวน 6 ตู ๆ
ละ 3,500.- บาท รวมเปนเงิน 21,000.- บาท สำหรับใชเก็บเอกสารของกองชาง
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการสภา

-122. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
2.1 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 6,300 บาท สำหรับใชในการปฎิบัติงานของกองชาง (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
2.2 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่ อง
จำนวนเงิน 2,600 บาท สำหรับใชในการปฎิบัติงานของกองชาง (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
รวมเปนจำนวนเงิน 42,300 บาท (สี่หมื่นสองพันสามรอยบาทถวน)

เหตุผล

กองชาง จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุ มัต ิโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
โดยโอนเงิ น งบประมาณจากเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ย ประจำป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
รายการ โตะทำงานเหล็ก ขนาด 1524 (W) x 762 (D) x 759 (H) mm
จำนวน 1 ตัว
จำนวนเงิน 4,500.- บาท
รายการ เกาอี้ทำงาน ขนาด 64(W) x 74(D) x H118 (H) cm.
จำนวน 1 ตัว
จำนวนเงิ น 7,900.- บาท
รายการ ตูบานเลื่อนสูงทึบเหล็ก ขนาด 880(W) x 410(D) x 879(H) mm.
จำนวน 6 ตู ๆ ละ 3,500 บาท
จำนวนเงิน 21,000.- บาท
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน ประกอบดวย โตะทำงาน จำนวน 1 ตัว, เกาอี้ทำงาน
จำนวน 1 ตัว สำหรับใชในการปฎิบัติงานของผูอำนวยการกองชาง และตูบานเลื่อนสูงทึบ
เหล็ก จำนวน 6 ตู สำหรับใชเก็บเอกสารของกองชาง
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รายการ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 6,300. บาท
รายการ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 2,600.- บาท
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
นายชาญชัย จันทรแกว
เลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-13- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet Printer)
สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที)
จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใชการปฎิบัติงานของกองชาง (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 42,300.- บาท
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินการ
หมวด คาวัสดุ
2.3.5 ประเภทวัสดุน้ำมันเชือ้ เพลิง
จำนวนเงิน 42,300.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น 42,300.- บาท
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ รองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาท านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใด ไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอเชิญทานสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมขอฝาก 2 เรื่อง ครับ
เรื่องที่1 ผมไดลงไปชุมชน มีชาวบานขอความอนุเคราะหมา ขอใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ชวยทำรั้วกั้น ถนนสายเรียบคลอง ซอยบานครูไพศาล บริเวณสามแยก ถามองจากบานคุณสุริยะ
ตรงไปจะเปนโคง สามแยกคลายรูปตัวที ขับไปถาไมใชคนในพื้นที่ก็จะลงคูไปเลย และเกิดอุบัติเหตุ
3 – 4 ครั้งแลว ลาสุดเมื่อสัปดาหที่แลว ขอฝากฝายบริหารชวยดูแลใหดวยครับ ตอเลยนะครับ
เรื่องกระจกโคงบริเวณสามแยก จะไดทราบการสัญจรของรถ คุณไกรศร เปนผูฝากมาครับ
เรื่องที่ 2 กรณีชาวบานยื่นคำรอง เชนขอใชรถ JCB เขาขอมาก็ชวยติดตามและแจงดวยวาได
ดำเนินการแลวหรือยังครับ เพราะผมอยูในกลุมไลน เขาก็วามาเมื่อคืน บางชุมชนเขาบอกวาเสนอ
กับปากก็ไมได เสนอดวยการเขียนคำรองก็ยังไมได ผมขอใหชวยกลับไปดูคำรองตาง ๆ และชวย
ดำเนินกานแกไขใหกับชาวบานที่เขาไดเขียนคำรองมาดวย ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-14นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ในสวนของกองสาธารณสุขฯ อยากจะแจงใหทราบวา ตอนนี้ถังขยะรอบใหมไดสั่งซื้อมาแลว
และไดทยอยลงไปเปลี่ยน ในสวนที่ชาวบานแจงมาวาโซนไหนชำรุด ก็ดำเนินการสงไปตามคำรอง
ที่ ชาวบ านได เขี ยนคำร องขอ ท านขอมาเยอะอาจจะไม พอก็ ต  องรอรอบต อไป ขอฝากดวยครั บ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะ
แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดแสดงความคิดเห็น
สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรองนายกฯ
ทานเลขานุการนายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่
และประชาชนที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
(ลงชื่อ)..............อัญชลี สมาทิน..............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม
(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)

