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

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕63
ประชุมวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
*****************

ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
นายชัยวัฒน พิบูลย
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
นายชาญชัย จันทรแกว
นางเกษร
คงชาญกิจ
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
นายวัชระ ภูประเสริฐ
นายสุทธิรักษ มั่นคง
นางจารีวัฒน กุลเจริญ

ผูไมมาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย
2
นายสาโรช แซลิ่ม
ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายอัศวิน
จินตวร
๒
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
๓
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
4
นายไชยา
ลุยจันทร
5
นางจิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
6
นางสาวจิตตรีวรรณ นาคันท
7
นางธิดารัตน ชูแกว
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

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

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ สุรภักดี
นันทา เทิดรัตนพงศ
เอกชัย ศรีพิทักษ
ชัยวัฒน พิบูลย
สุนทร ขวัญชัยรัตน
ชาญชัย จันทรแกว
เกษร
คงชาญกิจ
อรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
วัชระ ภูประเสริฐ
สุทธิรักษ มั่นคง
จารีวัฒน กุลเจริญ

หมายเหตุ

ตำแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
วุฒิภัทร ล.ไพบูลย
สาโรช แซลิ่ม

หมายเหตุ

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอำนวยการ
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
ตรวจถูกตอง

ลายมือชื่อ
อัศวิน
จินตวร
พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
จักรพันธุ จุลภักดิ์
ไชยา
ลุยจันทร
จิระวรรณ รุง ฤทัยวัฒน
จิตตรีวรรณ นาคันท
ธิดารัตน ชูแกว
ตรวจถูกตอง

หมายเหตุ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ
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นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นักจัดการงานทั่วไป
อัญชลี อิสสภาพ
9
นายธรณิศร ลักษณาวิบูลยกุล นิติกร
ธรณิศร ลักษณาวิบูลยกุล
10 นายสิทธิชัย เตงภู
ผูชวยชางศิลป
สิทธิชัย เตงภู
11 นางอัญชลี สมาทิน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
อัญชลี สมาทิน
12 นางสาววันณา มูสิกะ
คนงาน
วันณา มูสิกะ
กอนระเบียบวาระการประชุม
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการ
เลขานุการสภาเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้
สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุ ดธู ป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศฯ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕63
...........................................
ตามที่สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕63 โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒5 กุมภาพันธ ๒๕63 และประกาศเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. ๒๕63 และวันเริ่ม
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ลงวันที่ ๒6 กุมภาพันธ ๒๕63 นั้น
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก แหงพระราชบัญ ญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ และ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ ่ น
พ.ศ. 2547 แก ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข อ 22 จึงประกาศ
เรียกประชุมสภา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป
พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
(นายสุรเชษฐ สุรภักดี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

-3เรียนทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ
ทั้ง 2 ทาน ทานเลขานายกฯ รวมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจาง และผูรับฟงเสียง
ตามสายทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวัน 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลร อนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้ งหมด
4 วาระ สำหรับวันนี้ มีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สำหรับวันนี้ไมมีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบนะครับ
รับทราบ
เรื ่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที ่ 2
ประจำป พ.ศ. 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผู  เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ระเบี ยบวาระที ่ 2 เรื ่ อง การรั บรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 43 หนา ประกอบดวย
11 วาระ หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน ผูไมมาประชุม 1 ทาน
ผูเขารวมประชุม จำนวน 9 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม
จากหนาที่ 1 อีกจำนวน 9 ทาน และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระ
การประชุมจนถึง หนาที่ 3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุม
ทราบ มีจำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 มีพนักงานยายมาปฏิบัติราชการ จำนวน 5 ทาน
เรื่องที่ 2 ขอเชิญประชุมประชาคมโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในหนาแลง
และระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จนถึง
หนาที่ 7 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมั ย ที ่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ประชุ ม วั น ที ่ 29 พฤษภาคม 2563
ระเบี ย บวาระที่ 3 ญัตติเรื่องขออนุ มั ต ิโ อนเงิ น งบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (สำนักปลัดเทศบาล)
จนถึง หนาที่ 9 มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออก
เสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประเภทโครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (กองการศึกษา) จนถึงหนาที่ 12 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5
ญัตติเรื่องขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั้ งจายเปนรายการใหม

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-4ในเทศบั ญญั ต ิงบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร (กองการศึกษา) จนถึงหนาที่ 14 มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบ
วาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (สำนักปลัดเทศบาล) จนถึง หนาที่ 16
มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง และ
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาดรอนพิบูลย – หัวสะพาน
บานรอนนา (กองชาง) จนถึง หนาที่ 19 มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่องขออนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) จนถึงหนาที่ 21
มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสี ย ง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร และประเภท ครุภัณฑโรงงาน (งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล) จนถึง หนาที่ 25 มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่องขอ
ความเห็ นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 10.1 เรื่องการจั ดการ
สิ่งปฏิกูล 10.2 เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป 10.3 เรื่องการติดตั้งบอดักไขมัน
บำบัดน้ำเสีย 10.4 เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ วาระที่หนึ่ง วาระที่สอง
และวาระที ่ สาม ต อไปเสนอญั ตติ ข อ 10.1 เรื ่ องญั ตติ ขอความเห็ นชอบร าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล จนถึง หนาที่ 28
มติที่ประชุมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ......วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ตอไปขอ 10.2 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบราง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป จนถึงหนาที่ 30
มติที่ประชุมรับหลักการแหงการรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.....วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ตอไปขอ 10.3 เรื่องญัตติขอความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัด
น้ำเสีย จนถึง หนาที่ 32 มติที่ประชุมรับหลักการในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....วาระที่หนึ่ง
(ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-5ต อไปข อ 10.4 เรื ่ องญั ตติ ขอความเห็ นชอบร างเทศบั ญญั ติ เทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.....จนถึง หนาที่ 34 มติที่
ประชุมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ....วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ตอไปจะพิจารณาในวาระที่ส อง
ขั้นแปรญัตติ ขอที่ 10.1 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล จนถึง หนาที่ 35 มติที่ประชุมเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.....
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออก
เสี ย ง 1 เสี ย ง ขอที่ 10.2 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูล ฝอยทั่ว ไป มติที่ป ระชุมเห็น ชอบราง
เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลตำบลรอนพิบ ูล ย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.....
ในวาระที่ สอง ขั ้ นแปรญั ตติ เห็ นชอบ 10 ท าน ไม เ ห็ น ชอบ ไม ม ี และ
งดออกเสียง 1 เสียง ขอที่ 10.3 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย จนถึง หนาที่ 36
มติที่ประชุมเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้ง
บอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ....ในวาระทีส่ อง ขั้นแปรญัตติ เห็นชอบ 10 ทาน ไม
เห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ขอที่ 10.4 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลร อ นพิ บู ล ย เรื่ อ งกิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ
สุ ข ภาพ มติ ที่ ป ระชุ ม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง
1 เสียง จะพิจารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ขอที่ 10.1 ญัตติเรื่องขอความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
มติที่ประชุมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.......จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง
1 เสี ย งข อที ่ 10.2 ญัตติเรื่อ งขอความเห็ น ชอบร างเทศบั ญญัต ิ เ ทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป จนถึง หนาที่ 37 มติที่ประชุม
เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบล รอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป พ.ศ.....จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ขอที่ 10.3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องการติด ตั้ งบ อดั กไขมัน บำบัดน้ำเสีย มติที่ประชุมเห็นชอบให ตราเปน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
พ.ศ......จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสี ยง 1 เสียง ขอที่ 10.4
ญั ต ติ เ รื ่ องขอความเห็ น ชอบร า งเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย
เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

มติ ท ี ่ ป ระชุ มเห็ น ชอบให ต ราเป น เทศบั ญญั ต ิ เ ทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย
เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ....จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี
และงดออกเสี ยง 1 เสี ยง ระเบี ยบวาระที ่ 11 เรื ่องการติ ดตามผลการประชุ ม
ครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ จนถึง หนาที่ 43 ปดประชุมเวลา 11.46 น.
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภา ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาทานใดจะขอ
แกไขในส ว นที่ไมถูกตองบาง ครับ หากไมมีส มาชิกสภาทานใดขอแก ไ ขใน
สวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป
พ.ศ. 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหาร
ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจำปตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานได
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 64,665,131.29 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 65,637,489.29 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 11,642,979.81 บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได
เบิกจาย 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 13
โครงการ รวม 13,746,959.13 บาท
1.2 เงินกูคงคาง
จำนวน 27,040,019.11 บาท

ตรวจถูกตอง
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ตรวจถูกตอง
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-72. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(1) รายรับจริง จำนวน 57,750,617.92 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จำนวน 345,215.52 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จำนวน 1,264,054.36 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จำนวน 1,213,838.90 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพานิชย
จำนวน
0.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จำนวน
141,915.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน
จำนวน
14,150.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน 26,051,489.14 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 27,727,955.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลที่ใหโดยระบุวัตถุประสงค
จำนวน 416,594.00 บาท
(3) รายจายจริง จำนวน 39,912,828.42 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จำนวน 12,568,481.80 บาท
งบบุคลากร
จำนวน 15,627,469.53 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน 7,652,537.09 บาท
งบลงทุน
จำนวน
640,500.00 บาท
งบรายจายอื่น
จำนวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 3,423,840.00 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
จำนวน 404,027.00 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จำนวน 2,075,370.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน
0.00
บาท
(7) รายจายที่จายจากเงินกู จำนวน
0.00
บาท

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ
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ตรวจถูกตอง
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-10ให ท  า นดู เ อกสารประกอบเล ม สี ฟ  า หน า ที ่ 5 ในแต ล ะหมวด แผนงาน
บริหารงานทั ่ว ไป หนาที่ 22 – 30 รายจายที่เยอะที่ส ุด คือ งบบุคลากร
งบเงินเดือน ตั้งไว 9,790,720.- บาท งบดำเนินงาน ตั้งไว 4,670780.-บาท
หมวดค า ใช ส อย ตั้งไว 2,844,780.- บาท รายจายทั้งหมดของแผนงาน
บริหารงานทั่วไป ตอไปแผนรักษาความสงบ หนาที่ 35 – 42 งบบุคลากร
ตั้งไว 1,437,600.- บาท หมวดคาวัสดุ ตั้งไว 320,000.- บาท หนาที่ 31
กองคลัง ซึ่งใชนอยมาก ตั้งไว 2,968,000.- บาท ไมคอยมีโครงการสวนใหญ
จะหนักไปทางคาตอบแทน และคาใชสอย อีกสวนหนึ่งแผนงานการศึกษา
หนาที่ 42 – 54 งบบุคลากร ตั้งไว 1,682,400.- บาท งบดำเนินงาน ตั้งไว
3,197,460.-บาท ใหทานดูหนาที่ 50 งบเงินอุดหนุน ตั้งไว 5,000,000.- บาท
ที่จะตองจายใหกับทางโรงเรียน สพฐ. ทั้ง 5 โรง เงินตรงนี้เราไมสามารถใชจายได
เปนเงินที่เขาผานมาให ทำใหคาตัวเลขสูงขึ้น ตอไปสาธารณสุขฯ หนาที่ 54 – 62
งบบุคลากร ตั้งไว 1,813,300.-บาท งบดำเนิ นงาน ตั้งไว 350,000.- บาท
ตอไปหนาที่ 68 – 72 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เราจะหนักไปในเรื่อง
ของคาจาง คือ งบบุคลากรที่เราจางเหมา ตั้งไว 2,013,160.-บาท ในแผนงานเคหะ
ชุมชน หนาที่ 62 – 68 เราใชงบลงทุนเยอะเหมือนกัน ประมาณ 2 ลานกวาบาทครับ
ในส ว นของโรงเรี ย นดรุ ณ ศึ ก ษา โครงการทำสะพานและขยายผิ ว จราจร
งบลงทุนมี จำนวน 2 โครงการ ในเทศบัญญัตินี้ ตอไปแผนงานของศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่ 75 – 78 ไมไดใชจายมากนัก แผนงานการพาณิชย หนาที่
80 – 88 เราตั้งไว 1 ลานกวาบาท ในเรื่องของสถานธนานุบาล ซึ่งคาดวาจะสราง
สถานธนานุบาลในปหนา จะมีรายละเอียดของอุปกรณ ในสำนักงาน 1 ลานกวาบาท
เพื่อรองรับในการสรางของสถานธนานุบาล ตอไปหนาที่ 88 แผนงานงบกลาง
ตั้งไว 20,854,300.- บาท มาดูกันครับวายอดเงินมาจากไหน เราจายหนี้ที่เรากู
จำนวน 4,129,450.- บาท ประเภทเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จำนวน 11,650,000.- บาท
และประเภทเบี้ยยังชีพผูพิการ จำนวน 2,323,200.- บาท เปนเงินที่รัฐบาล
จั ดสรรมาให เราแลว ก็จ ายใหกับ ผูส ูงอายุ และผูพิการ เบี้ย ยังชีพรวมกับ
คาอาหารกลางวัน ประมาณ 20 ลานบาท แลวครับ ทำไมรัฐบาลตองจัดสรร
มาใหเรา เพราะวาทองถิ่นเรียกรองกันมากในเรื่องของ 35% เรื่องของการ
กระจายอำนาจ ตอนนี้ตัวเลขอยูที่ 28% มองวาตัวเลขสูง แตเราไมสามารถไป
ใช จ  า ยได คื อ เปน เงิน ที่ร ัฐ บาลระบุว ั ต ถุป ระสงค ในการจา ยแทนรั ฐ บาล
คณะผูบริหารคิดวาคงมีประโยชนตอบานเมือง เลยทำเทศบัญญัตินี้ออกมา
เพิ่มจาก 69 ลานบาท ของปที่แลว มาเปน 71 ลานบาท เปนประมาณการ
ของปนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหทางสภาพิจารณาตอไป ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

-11ขอขอบคุ ณ ท า นนายกฯ ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใดจะ
ตรวจสอบ และพิ จ ารณาร า งเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) ไหมครับ และกอนที่
จะพิจารณาวาจะรับหลักการรางเทศบัญญัติฯ หรือไมนั้น
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน วาระแรกคือขั้นรับหลักการขออนุญาตชี้แจง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข อ 47 ในการพิจ ารณารางขอบัญ ญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ป ระชุมสภา
ทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหง
รางขอบัญญัติหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมให
ลงมติกอนที่สมาชิกสภาไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว
เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะ
ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได
ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะตรวจสอบและพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ)
เพิ่มเติมบางครับ ในสวนของผม ผมนั่งดูตัวเลขของกองคลัง อยากทราบถึงมูลเหตุ
ถึงการเปลี่ยนแปลง รบกวนถามเลยนะครับ ประมาณ 7 – 8 ขอ ดานรายรับ
ประเด็นแรก คือ หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และคาใบอนุญาต ประมาณการ
ป 2563 จำนวน 839,500.- บาท ประมาณการ ป 2564 เพิ ่ มขึ ้ น มา
จำนวน 1,481,500.- บาท ไมทราบมาจากไหน จดไวกอนก็ไดครับ ในแตละ
ขอไวเปนขอมูลในการตอบ
2.หมวดรายไดจากทรัพยสิน รายรับจริงป 2562 คือ 1,612,453.38.- บาท
ประมาณการป 2563 1,350,000.- บาท พอ ป 2564 ก็เทากับป 2563
ก็ไมสงสัยครับ
3.หมวดรายได เบ็ ดเตล็ ด รายรั บจริ งป 2562 คื อ 545,582.50.-บาท
ประมาณการป 2563 ลดลง 320,500.-บาท รายรับมีคำถาม 3 ประเด็น ครับ
ด านรายจาย งบบุ คลากร จากป 2562 คื อ 18,262,607.92.- บาท พอมาป
2563 เพิ่มขึ้นเปน 21,140,819.-บาท อาจจะเพิ่มขึ้นดวยบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
ถ าตามนั ้ นก็ ไมติดใจอะไรครับ ประเด็นที่ติดใจ คือ งบดำเนินงาน ป 2562
เรามี จำนวน 9,946,555.64.- บาท ป 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 17,967,720.- บาท
ป 2564 ก็ ปกติ ครั บ อี กตั วหนึ ่ งที ่ อยากให ทำข อมู ลให ก ั บสมาชิ กสภาครั บ
รายการที ่ ก ั นเงิ นไว ไม ได ก  อหนี ้ ผ ู กพั น จำนวน 13 โครงการ อยากทราบว ามี
โครงการอะไรบาง ทางสมาชิกสภาไดวิเคราะหขอมูลถูกวา ถาดูงบประมาณป 2564
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ
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นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
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มีเงินลงทุนแค 2 ลานเทานนั้นเองครับ เรื่องที่ชวยเหลือชาวบาน คือ ทำถนนหนา
โรงเรียนดรุณศึกษา จำนวน 2 โครงการ 2 ลานกวา ๆ แตเรายังมีอีก 13 ลาน
ของโครงการทั้งหมด 13 โครงการที่ผานสภาไปแลว จะอยูในหัวขอที่ 1.1.5 สถานะ
ทางการคลัง ปหนามีโครงการอะไรบ าง ปนี้มีแค 2 โครงการ ในเทศบัญญัติ มีแค
2 ลาน ที่เราจะตองใชจริงในปหนาคือ 15 ลาน เปนเงินที่นาจะพัฒนาเทศบาลฯ
ไดเยอะ ถาทำไดทุกโครงการที่ตั้งงบไว ไมทราบวาใครมีอะไรเพิ่มเติมบางครับ
ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกวครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขออนุญาตใหทานประธานสภาฯ สั่งพัก 15 นาที
เพื่อจะไดมาดูขอมูลตัวเลขกันครับ ขอบคุณครับ
ผมขอฝากกองคลั งดู ส ั กนิ ดนะครั บ ผมอยากทราบรายละเอี ยด ขอพั ก
การประชุม 15 นาที ครับ
(พัก 15 นาที)
ขอเชิญเลขานุการฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผู  เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น ขออนุ ญาตตอบข อซั กถามที่ ท  านประธานสภาฯ
ไดสอบถามเรื่องรายรับ
1. ค าธรรมเนี ยม ค าปรั บ และใบอนุ ญาต ของป 2563 เที ยบเคี ยงจาก
งบประมาณของป 2563 จึงตั้งเพิ่มในงบประมาณ ป 2564
2. รายไดจากทรัพยสิน มีการรื้อถอนอาคาร เพื่อสรางสถานธนานุบาล ทำให
ประมาณการป 2563 ลดลง
3. รายได เบ็ ดเตล็ ด ป พ.ศ. 2563 ลดลงจากป พ.ศ. 2562 เนื ่ องจาก
ป พ.ศ. 2562 ไดรับเงินประกันสัญญาแสนกวาบาท ทำใหรายไดมากขึ้น แตป
พ.ศ. 2563 และ ป พ.ศ. 2564 เทากัน ตามที่ทานประธานสภาฯ ไดอภิปราย
ประเด็น ขอ 1.1.5 รายการที่ กันเงินเงินไว 13 โครงการ หมวดคาธรรมเนี ยม
คาปรับ และใบอนุญาต ขอใหทุกทานไปดูหนาที่ 17 เปนตนไป หมวดคาธรรมเนียม
เก็ บและขนมู ลฝอยสู งขึ ้ น เพราะว าเจ าหน าที ่ เก็ บได มากขึ ้ น ค าธรรมเนี ยม
คาแผงลอย จำนวน 550,000.- บาท ชวงนี้ที่ตลาดแมคาเยอะ เก็บคาแผงไดเยอะ
จำเปนตองตั้งรับสูงขึ้น เรื่องโครงการคางจายมีทั้งหมด 13 โครงการ ดังนี้
1. จัดซื้อรถยนตดับเพลิงชนิด 10 ลอ ความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร พรอม
ถังน้ำ ถังโฟม และอุปกรณประจำรถ จำนวน 1 คัน เปนเงิน 8,000,000.-บาท
2. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต เปนเงิน 40,800.- บาท (กันเงินไว ป 2562)
3. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต เปนเงิน 40,800.- บาท (กันเงินไว ป 2562)
4. โครงการรถบรรทุกขยะ 6 ลอ แบบอัดทาย เปนเงิน 2,100,000.- บาท
5. โครงการกอสรางบุกเบิกถนนสายบานนายเวียง - บานหนองบอน ม.7 และ ม.10
(กันเงินไว ป 2561) เปนเงิน 1,427,000.-บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-13-

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
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6. โครงการตอเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) ม.7
(กันเงินไว ป 2561) เปนเงิน 813,900.-บาท
7. โครงการซอมแซม/ปรับปรุงหลังคาและรั่วอาคารสำนักงานดับเพลิงเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย อยูระหวางดำเนินการ เปนเงิน 49,000.-บาท
มีทั้งหมด 13 โครงการ เงินเหลือจายเลยคางอยูในระบบ มี 7 โครงการเทานั้น
ที่กำลังดำเนินการอยู
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ฯ ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกทานใดจะตรวจสอบและพิจารณาร างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ)
เพิ่มเติมบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปรายอีก ผมขอมติตอสภาแหงนี้
สมาชิ กสภาท านใดเห็ นชอบร างเทศบั ญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมื อเห็ น ชอบ 9 ท าน สมาชิ กสภาท านใดไม เ ห็ น ชอบร า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ)
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบรับหลักการในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ จำนวน 9 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) แลว และกอนที่จะมี
การดำเนินการในลำดับตอไป คือ
1. การเลื อกจำนวนคณะกรรมการแปรญั ตติ และเมื ่ อได จำนวนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ แลว ใหสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาตามจำนวนคนที่ไดกำหนดไว
2. กำหนด
2.1 ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวนกี่วัน ตั้งแตวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร
เวลาใด สถานที่ใด
2.2 ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไวจำนวน
กี่วัน คือ วันที่เทาไหร เวลาใด สถานที่ใด
2.3 นัดประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่เทาไหร เวลาใด สถานที่
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญเลขานุ การสภาฯ ไดชี้แจงระเบี ยบที ่เกี่ยวของ ใหสภาแหงนี ้ ได
รับทราบกอน ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

1. การเลื อกจำนวนคณะกรรมการแปรญั ต ติ และเมื ่ อได จ ำนวน
คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ แล ว ให สมาชิ กสภาเสนอชื่ อสมาชิ กสภาตาม
จำนวนคนที่ไดกำหนดไว
ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถิ่น มี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามั ญ ประกอบด วย สมาชิ กสภาท องถิ่ น มี จำนวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
ขอ 105 สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมได
เปนสมาชิ กสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความ
จำเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
ขอ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่ นหรื อ
ผูบริหารทองถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตอง
มีผูรับรอง
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น
และใหนำวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม (การเลือกรองประธาน)
ขอขอบคุ ณเลขานุ การสภาฯ ครั บ ขอเชิญสมาชิกสภาได เสนอจำนวน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอวาควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติในการทำหนาทีแ่ ปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ทาน
ขอขอบคุณ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรอง
ถูกตอง) มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม หากไมมีสมาชิก
สภาทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวาทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเห็นชอบ
กั บข อเสนอของคุ ณสุ นทร ขวั ญชั ยรั ตน ว  าคณะกรรมการแปรญั ตติ ในการ
ทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ทาน
เห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติ รางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ทาน
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหนาที่เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามจำนวนคนที่ไดกำหนดไว ขอเสนอทานที่ 1 ครับ
ขอเชิญ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายชัยวัฒน พิบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

-15เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผู  เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น ขอเสนอ คุ ณนั น ทา เทิ ดรั ตนพงศ ครั บ
เปนกรรมการแปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบัญญัติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทานที่ 1 ครับ
ขอขอบคุณ คุณชัยวัฒน พิบูลย ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 1
อีกหรือไม หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุมสภาฯ
แหงนี้ มีมติเห็นชอบให คุณนันทา เทิดรัตนพงศ เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 1
เห็นชอบให คุณนันทา เทิดรัตนพงศ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทานที่ 1
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหนาที่คณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ทานที่ 2 ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอ คุณชาญชัย จันทรแกว เปนกรรมการ
แปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ทานที่ 2
ขอขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 2
อีกหรือไม หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุมสภาฯ
แหงนี้ มีมติเห็นชอบให คุณชาญชัย จันทรแกว เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 2
เห็นชอบให คุณชาญชัย จันทรแกว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทานที่ 2
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหนาที่คณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ทานที่ 3 ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอ นายสุทธิรักษ มั่นคง เปนกรรมการแปรญัตติใน
การทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ทานที่ 3
ขอขอบคุณ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 3
อีกหรือไม หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุมสภาฯ
แหงนี้ มีมติเห็นชอบให คุณสุทธิรักษ มั่นคง เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 3
เห็นชอบให นายสุทธิรักษ มั่นคง เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทานที่ 3
สรุ ปว าสภาฯ แหงนี้ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญั ตติร างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบจำนวน 3 ท าน
ตามที่สมาชิกสภาไดเสนอมาและใหความเห็นชอบ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

มติที่ประชุม

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

-16มีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ทาน ดังนี้
1. คุณนันทา เทิดรัตนพงศ เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 1
2. คุณชาญชัย จันทรแกว เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 2
3. นายสุทธิรักษ มั่นคง เปนกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 3
ตอไป 2. การกำหนด
2.1 ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวนกี่วัน ตั้งแตวันที่เทาไหร
ถึงวันที่เทาไหร ตั้งแตเวลาใด จนถึงเวลาใด สถานที่ใด
2.2 ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญั ตติ
ไดรับไวจำนวนกี่วัน คือ วันที่เทาไหร เวลาใด สภานที่ใด
2.3 นัดประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่เทาไหร เวลาใด
สถานที่ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญ เลขานุการฯ ไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได
เมื ่ อที ่ ประชุ มสภาท องถิ ่ นอนุ มั ต ิ ให พ ิ จารณาสามวาระรวดเดียวแล ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และใน
การพิจารณาวาระที่สองใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น
ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปดวย คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่น
จะต องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติให
เสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ
จะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
ขอ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

-17บันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา
ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติดวย และให
ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่ส ิบสี่
ชั ่ ว โมงก อ นวั น ประชุ ม พิ จ ารณา เว น แต กรณี ต  อ งพิ จ ารณาเป น การด ว น
ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ขอขอบคุณ เลขานุการฯ ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติ จำนวนกี่วัน ตั้งแตวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร ตั้งแตเวลาใด จนถึงเวลาใด
สถานที่ใด ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผู  เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท าน ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ
จำนวน 3 วัน ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ,วันที่
17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. , วันที่ 18 สิงหาคม 2563
เวลา08.30 – 16.30 น. , วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอขอบคุณ คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรองถูกตอง)
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไมครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใด
เสนอเป นอย างอื ่ น สรุ ปว าท านสมาชิ กสภาทุ กท านเห็ นชอบกั บข อเสนอ
คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ คือ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน
ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ,วันที่ 17 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น. , วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา08.30 – 16.30 น. , วันที่
19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
มี มติ เห็ นชอบให กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ จำนวน 3 วั น คื อ
ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ,วันที่ 17 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น. , วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. , วันที่
19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ต อไป ขอเชิ ญสมาชิกสภาไดเสนอระยะเวลาประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว จำนวนกี่วัน คือวันที่เทาไหร เวลาใด สถานที่ใด
สถานที่ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอกำหนดระยะเวลาประชุมเพื่อพิจารณาคำ
แปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว จำนวน 1 วัน คือวันที่ 20 สิงหาคม
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-18นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นางนันทา เทิดรัตนพงศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายชัยวัฒน พิบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไมครับ หากไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวาทานสมาชิกสภาทุกทานเห็นชอบกับขอเสนอ
คุณชาญชัย จันทรแกว คือ กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ ที่คณะกรรม
การแปรญัตติไดรับไว จำนวน 1 วัน คือวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
มี มติ เ ห็ น ชอบให ก ำหนดระยะเวลาประชุ มเพื ่ อพิ จ ารณาคำแปรญั ต ติ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติ ไดรับไว จำนวน 1 วัน คือวันที่ 20 สิงหาคม 2563
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ต อไป ขอเชิ ญสมาชิ กสภาได เสนอกำหนดนั ดประชุ มในวาระที่ สอง และ
วาระที่สาม ในวันที่เทาไหร เวลาใด สถานที่ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญ คุณนันทา เทิดรัตนพงศ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอนัดประชุมนาวาระทีส่ อง และวาระที่สาม
ในวั นที ่ 27 สิ งหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห องประชุ มสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย
ขอขอบคุณ คุณนันทา เทิดรัตนพงศ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรองถูกตอง)
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไมครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวาทานสมาชิกสภาทุกทาน
เห็ นชอบกั บข อเสนอ คุ ณนั นทา เทิ ดรั ตนพงศ คื อ นั ดประชุ มในวาระที่สอง และ
วาระที่สาม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
มีมติเห็นชอบใหนัดประชุมในวาระที่สอง และวาระที่สาม ในวันที่ 27 สิงหาคม
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย หลังจาก
ประชุมเสร็จ ขอเชิญกรรมการแปรญัตติเลือกประธาน และเลขานุการ ครับ
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ขอเชิญ ทานสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็น ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
เรื่องที่ 1 ชาวบานไดสะทอนปญหา เรื่องขอใหขยายเขตไฟฟาที่บานทายเรือ
โดยไดแจงผานทานประธานสภาฯ และรองนายกฯจักรพันธุ ซึ่งไดเคยไปถายรูปที่
หนาบานเขาแลว
เรื่องที่ 2 ใตสายไฟฟาที่ขางโรงงานโกตุยขณะนี้น้ำขัง อยากใหผูบริหารชวย
ไปแกไข และดูแลใหดวยครับ
เรื่องที่ 3 พี่รัตนไดฝากมาวาใหแกไขเรื่องไฟฟาที่ผมไดคุยกับรองนายกฯ พงศชัย
เห็นแจงวา ชวงนี้เจาหนาที่ลา วันจันทรคงจะไปซอมใหครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-19นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนากยกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุ ณ คุ ณชั ยวั ฒน พิ บ ู ลย ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอขอบคุณ คณะผูบริหาร ที่ไดไปถมถนนสายวังไทร
ตรงหัวสะพาน ตอนนี้ใชงานไดดีแลวครับ ขอขอบคุณแทนพอแมพี่นองดวยครับ
ขอขอบคุ ณ คุ ณเอกชั ย ศรี พิ ทั กษ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ คุณชาญชัย จันททรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอฝากทานประธานสภาฯ ถึงคณะผูบริหาร ครับ
วันนี้มี 4 เรื่อง ครับ
เรื่องที่ 1 เรื่องถังขยะ เนื่องจากในเขตเทศบาลของเรา มีถนนหลายสาย ตอนนี้
ถังขยะชำรุดเยอะมาก ตอนที่ผมลงพื้นที่ถนนสายหลัก 403 หนาบานคุณชะออน
หนาโรงเรียนวัดพิศาลฯ เขาแจงมาวาของเขาแตกแลว ผมคิดวานาจะใหทางเทศบาลฯ
จัดงบประมาณชุดใหญไปเลยครับ ในการจัดซื้อถังขยะ
เรื่องที่ 2 เรื่องไฟฟา ผมขอฝากทานรองนายกฯ จักรพันธุ ขอเพิ่มโปะไฟฟาสาย
หลังศาลเจาพระ 108 ระหวางทางเขาหลุมขยะกับหนาบานนาบูรณ ตรงนั้นจะมืด
มากครับ คนกวาดขยะของเราแจงมาครับ
เรื่องที่ 3 เรื่องหลุมน้ำทายเรือ ที่ชาวบานรองเรียนมา เนื่องจากหลุมน้ำทายเรือ
หนาบานปาวัน ตอนนี้เหม็นมาก มีน้ำเสีย เราจะแกไขปญหาอยางไรไดบางครับ
ฝากถึงคณะผูบริหารดวยครับ
เรื่องที่ 4 โครงการที่ผานสภาฯ แลว ในครั้งตอไป ผมขอฝากฝายเลขานุการสภาฯ
ชวยชี้แจงใหทราบวา โครงการไหนทำแลว โครงการไหนยังไมไดทำ ทุกโครงการที่ได
ผานสภาฯ แลว สมาชิกสภาฯ บางทานอยูนอกพื้นที่ ก็ไมทราบขอมูลวาดำเนินการ
ไปถึงไหนแลว หรือยังมีโครงการอะไรบางที่ยังคางอยู ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ ไมทราบวามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภา ทั้ง 3 ทาน
ไดอภิปราย ของคุณชัยวัฒน พิบูลย เรื่องโครงการขยายเขตไฟฟา ทานนายกฯ
มีนโยบายจะขยายเขตไฟฟาให 6 สาย และไดทำหนังสือไปที่การไฟฟาแลว ครับ
ของนานันประมาณ 20 เมตร ขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะ ในสวนของนาโพธิ์
ซึ่งคุณเอกชัย ศรีพิทักษ มีประมาณ 2 สาย สายที่เราบุกเบิกใหม ตอนนี้ทำเปน
คอนกรีตแลว 2 สายนี้ยังไมไดทำหนังสือไปที่ทำการไฟฟาเลยครับ เดี๋ยวเราจะทำ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-20ตามหลังไปใหเขาประมาณการ ขอบคุณครับ สวนของคุณชัยวัฒน พิบูลย ถนนใต
สายไฟฟาตลาดเกษตรที่โรงงานโกตุยตรงนั้นที่น้ำทวมขัง ผมจะใหรถ jcb ลงไป
ดำเนินการ เพื่อใหน้ำไหลลงดานขาง ตอนนี้หญาขึ้นสูงน้ำเลยขัง ขอแกไขเบื้องตน
กอนครับ วันกอนเราลงประมาณการแลวเปนรางวี ประมาณ 1.5 ลานบาท ถาเปน
ของตลาดเกษตรเสนนี้เสนเดียวแลว ปญหาคงจะจบครับ ของซอยแสวงคารแคร
ที่จารัตนแจงมา ผมไดแจงชางไฟฟาแลวครับ วันจันทรจะเรงดำเนินการใหครับ
ในสวนของคุณชาญชัย จันทรแกว เรื่องถังขยะ เรื่องไฟฟา และเรื่องโปะไฟ เดี๋ยวผม
จะแจงชางไฟฟาใหลงสำรวจนะครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ในสวนที่ทานสมาชิกสภา ไดสะทอนปญหาของ
กองสาธารณสุขฯ คุณชาญชัย จันทรแกว ไดสะทอนปญหามา 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ถังขยะ อยางที่ทุกทานไดทราบ ระยะเวลาในการใชไมเกิน 1 ป ก็จะ
ชำรุด ปจจุบันตลอดทั้งเขต ถังขยะชำรุดเยอะมาก กองสาธารณสุขฯ ไดดำเนินการ
จั ดซื ้ อจ างอยู  ของยั งมาไม ถ ึ งต องรออี กนิ ด ผมคิ ดว า จำนวน 100 ใบ ก็ คง
ไมเพียงพอ อาจจะแกปญหาไดบางสวน
เรื่องที่ 2 หลุมน้ำสาธารณะทายเรือ น้ำเนาเสียสงกลิ่นเหม็น สืบเนื่องจากน้ำเสีย
จากหลุมขยะไดซึมผานมาที่ลองน้ำเดิม น้ำจะซึมมาทางใตดิน ลงหลุมสาธารณะบาน
ทายเรือ ตอนนี้น้ำไมสามารถไหลถายเทไปได เพราะตอนนี้น้ำแหงฝนไมตก ทำให
เกิดการขัง และมีกลิ่นเนาเหม็น เราอาจจะเสนอโครงการบำบัดเพิ่มออกซิเจนลงไป
ก็ สามารถบรรเทาน้ ำที ่ เสี ยได ฝากท านสมาชิ กสภาไดต ั ้ งโครงการในสวนของ
กองสาธารณสุขฯ และที่เกี่ยวเนื่องมีอีก 1 เรื่อง ครับ อยากจะแจงใหที่ประชุมทราบ
สืบเนื่องจากตอนประมาณ เวลา 05.30 น. ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 พนักงาน
จางของกองสาธารณสุขฯ คือ นายปรีชา คงรอด ไดรับอุบัติเหตุโดนรถจักรยานยนต
ขับมาชน ไดรับบาดเจ็บขอเทาหัก ขาหัก ซี่โครงหัก ไหปลาราหัก วันนี้ไดทราบขาว
วามีเพื่อนๆ ในกองสาธารณสุขฯ รวบรวมเงินสวนหนึ่งไปชวยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนเบื้องตนครับ ในการรักษาตอนนี้ทราบขาววา ไดผาตัดเทาที่หักกอน เมื่อ
วานไดรับแจงวาหายใจเริ่มติดขัด มีการเจาะเพื่อชวยหายใจ วันนี้ตอนเชาทานรอง
ปลัดพรเทพ เพชรอนันต ไดไปดูอาการ และไดนำเงินสวนหนึ่ง ไปมอบใหกับผูที่
เฝาไข
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงความกาวหนาของงาน ประมาณ 2 – 3 เรื่อง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวัชระ ภูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ปดประชุมเวลา 11.57 น.

เรื่องที่ 1 ถนนสายตลาดรอนพิบูลย - สะพานรอนนา ตอนนี้ไดผูรับจางเรียบรอยแลว
เรื่องที่ 2 ฝาคูตลาดใหม ซึ่งสมาชิกสภาฯ ใหความสนใจกันอยางมาก ตอนนี้
แตงตั้งคณะกรรมการราคากลางเรียบรอยแลวคะ สักพักคงไดรายงานขอซื้อขอจาง
เรื่องที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เปนหวงพี่นองประชาชนที่มาจับจายใชสอยที่
ตลาดใหม ที่มีการลวงกระเปา คณะกรรมการสนับสนุนไดบรรจุกล องวงจรป ด
ในแผนพัฒนาเรียบรอยแลวคะ จะประชุมวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
และคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะประชุมในวันที่ 18
สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ครับ ที่ชวยติดตามเรื ่ อง
ฝาคูตลาดใหม ผมประชุม 4 ครั้งแลว เสียงตามสายของตลาดใหมไมไดยินเสียงมา
3 – 4 เดือนแลว ชาวบานก็ไมทราบขาวสาร เขาก็หาวาตัวแทนชาวบานไมไดทำงาน
คื ออี กเรื ่ องหนึ ่ ง เป นเรื ่ องที่ สำคั ญมาก เมื ่ อประชุ มสภาคราวที ่ แล ว เมื ่ อวั นที่
15 กรกฎาคม 2563 ผมไดแจงวามีรถจั กรยานยนตหาย ปรากฏวาหลั งจากนั้ น
หายอีก 1 คัน เราจะตองมีการประชาสัมพันธใหมาก ซึ่งเปนทรัพยสินของพอคาแมคา
ที่มาขายของ ขอฝากดวยครับ
ขอขอบคุณ คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ หากไมมีสมาชิกทานใดแสดงความคิดเห็นสำหรับวันนี้ได
ดำเนินการประชุ มครบทุ กวาระแลว ผมขอขอบคุ ณท านนายก ทานรองนายกฯ
ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงานเทศบาล ทุกทาน และ
ประชาชนที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
(ลงชื่อ)..............อัญชลี สมาทิน..........ผูจด/ผูพิมพ
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ)..........จารีวัฒน กุลเจริญ........ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ)...........วัชระ ภูประเสริฐ......ประธานกรรมการ
(นายวัชระ ภูป ระเสริฐ)
(ลงชื่อ)........สุนทร ขวัญชัยรัตน........กรรมการ
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(ลงชื่อ).........เกษร คงชาญกิจ......กรรมการ/เลขานุการ
(นางเกษร คงชาญกิจ)

