รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕64
ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
*****************

ผูมาประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

นายสุรเชษฐ
สุรภักดี
นางอรภักดิ์
เจนวิชชุเมธ
นายจักรพันธุ
จุลภักดิ์
นายจักรฤทธิ์
ชุมแกว
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
นายเอกชัย
ศรีพิทักษ
นายวัชระ
ภูประเสริฐ
นายสมพร
สุขสวัสดิ์
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
นายพงศกร
พงษเกษมพรกุล
นายสุนทร
ขวัญชัยรัตน
นางอำไพ
ศิริแกว
นางจารีวัฒน
กุลเจริญ

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

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ
อรภักดิ์
จักรพันธุ
จักรฤทธิ์
จักรกริศน
เอกชัย
วัชระ
สมพร
อุไรวรรณ
พงศกร
สุนทร
อำไพ
จารีวัฒน

สุรภักดี
เจนวิชชุเมธ
จุลภักดิ์
ชุมแกว
แปนเพ็ชร
ศรีพทิ ักษ
ภูประเสริฐ
สุขสวัสดิ์
สีงาม
พงษเกษมพรกุล
ขวัญชัยรัตน
ศิริแกว
กุลเจริญ

หมาย
เหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นายณรงค
นายสุเทพ
นายสุทธิรักษ
นายตรี
นางสาวสุนิษา
นายพรเทพ
นางจิระวรรณ
นางโสภา
นายคีตวิทย

ตำแหนง

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
เพชรอนันต
รุงฤทัยวัฒน
จันทรแกว
แกวแกมจันทร

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองชาง

ลายมือชื่อ
ณรงค
สุเทพ
สุทธิรักษ
ตรี
สุนิษา
พรเทพ
จิระวรรณ
โสภา
คีตวิทย

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
เพชรอนันต
รุงฤทัยวัฒน
จันทรแกว
แกวแกมจันทร

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

หมาย
เหตุ
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ผูเขารวมประชุม (ตอ)
ลำดับ
ที่
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

นางธิดารัตน ชูแกว
นายประสิทธิ์ วัดศรี
นายทักษิณ
สุทธิเจริญ
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นางอัญชลี
สมาทิน
นางสาวอรอนงค คงแทน

รก.ผอ.กองการศึกษา
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คนงาน

กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
ธิดารัตน
ประสิทธิ์
ทักษิณ
อัญชลี
อัญชลี
อรอนงค

ชูแกว
วัดศรี
สุทธิเจริญ
อิสสภาพ
สมาทิน
คงแทน

หมาย
เหตุ

เรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผูท รงเกีย รติ คณะผู บริหาร
ผู เข าร วมประชุม ทุก ทา น และผู ที ่ร ับ ฟงเสีย งตามสายอยู ในขณะนี ้ วัน นี ้เปน การ
ประชุม สภาเทศบาล สมัย สามัญ สมั ย ที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2564 ซึ่ง ตรงกั บ
วั นศุ กรที่ 6 สิ งหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห องประชุ มสภาเทศบาล ขณะนี้
สมาชิ กมาครบองคป ระชุม แลว ขออนุ ญาตเรี ย นเชิ ญ ท านประธานได จุ ด ธู ป เที ย น
บูชาพระรัตนตรัย
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศฯ
ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2564
.....................................
ตามที่ สภาเทศบาลตำบลร อ นพิ บู ล ย ได ก ำหนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมั ยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 โดยมี ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้ งแตวันที่
1 – 30 สิ งหาคม 2564 ตามมติ ที่ ป ระชุ มสภาเทศบาลตำบลร อนพิ บู ลย ครั้ งแรก
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕64 ตามประกาศกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุม
สามัญ ประจำป พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕65 ลงวั น ที่ 7 พฤษภาคม ๒๕64 นั้ น
อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห งพระราชบั ญญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว าด วยข อบั งคั บ การประชุ มสภาท องถิ่ น พ.ศ. 2547 แก ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
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จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64
สุรเชษฐ สุรภักดี
(นายสุรเชษฐ สุรภักดี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญคะ
เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ และผูที่รับฟงเสียงตามสาย
ทุ กท าน วั นนี้ เป นการประชุ มสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 2 ครั้ งที่ 1 ประจำป
พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับวันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 8 วาระ ผมขอเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สำหรับวันนีไ้ มมีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมสภาแหงนี้ทราบ นะครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร และ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ องการรั บ รองรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2564 ซึ่ งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 28 หน า ประกอบดวย 10 วาระดวยกั น
หน าที่ 1 เป นรายชื่ อผู มาประชุ ม จำนวน 12 ท าน ผู ไม มาประชุ ม จำนวน 1 ท าน
ผูเขารวมประชุม จำนวน 6 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1
อีกจำนวน 10 ทาน และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม หนาที่ 3 เปน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ คือ เรื่องการจัดตั้งศูนยอำนวยการ
ขจัดความยากจน และพั ฒนาทุ กชวงวัยอยางยั่งยืน ตามหลั กปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอ มีบุคลากรของเทศบาล 3 ตำแหนง ไดแก 1. นายกเทศมนตรี 2. สมาชิกสภาเทศบาล
จำนวน 12 ทาน 3. ปลัดเทศบาล เปนคณะกรรมการในศูนยฯ ดังกลาว ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตำบลร อนพิ บู ล ย ครั้ งแรก ประจำป
พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จนถึง หนาที่ 5
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก ประจำป
2564 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตอไป การรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
จนถึง หนาที่ 7 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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ประจำป 2564 และระเบี ยบวาระที่ 3 ญั ตติเรื่องขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณไป
ตั้ งจ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประเภท ครุภั ณ ฑ สำนั กงาน จนถึง หน าที่ 11 มติที่ประชุมเห็นชอบ
4 ทาน ไมเห็นชอบ 6 ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย เปนรายการใหม ในเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวด ค าครุ ภั ณ ฑ จนถึ ง หน าที่ 16
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ 10 ท าน ไม เห็ น ชอบ ไม มี และงดออกเสี ย ง 1 เสี ย ง และ
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จนถึง หนาที่ 18 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี
และงดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 จนถึง
หนาที่ 19 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
และระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จนถึง หนาที่ 21 มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี
และงดออกเสี ยง 1 เสี ยง ระเบี ยบวาระที่ 8 ญั ต ติ เรื่ อ งการคั ด เลื อ กผู แ ทนองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เป น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐานโรงเรีย นรอนพิบู ลย
จนถึง หนาที่ 22 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง
1 เสียง และระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดคาครุภัณฑ จนถึง หนาที่ 23 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการติดตามผล การประชุมครั้งที่ผานมา
เรื่องอื่น ๆ
- นายเอกชัย ศรีพิทักษ ไดติดตามงาน 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร
ที่ไดดำเนินการขุดลอกคูคลองที่หลังตลาดใหม ซึ่งไดดำเนินการเรียบรอยแลวครับ
เรื่องที่ 2 เขียนคำรองขอโปะไฟ จำนวน 3 โปะ ทางเขานาโพธิ์ รอหลายวันแลว ชวยติดตาม
เรื่องใหดวยครับ เรื่องที่ 3 ขอถังขยะ ชวยติดตามใหดวยครับ
- นายวัชระ ภูประเสริฐ ขอใหเพิ่มโปะไฟทางไปโรงเรียนดรุณศึกษา และชวยตัดหญา
ทายตลาดสดที่เปนคูระบายน้ำ สวนฝาคูระบายน้ำ กองชางลงไปดำเนินการใหเรียบรอยแลว
- นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ขอรถ JCB ขุดคลองหลังไฟฟา ขอไป 1 เดือนแลว ยังไมได
ดำเนินการครับ
- นายสุนทร ขวัญชัยรัตน แจงเรื่องถนนเปนหลุมบอขางโรงเรียนวัดสุวรรณรังษี
- นายจักรกริศน แปนเพ็ชร แจงเรื่องน้ำประปาไมไหล 3 วัน แลว
- นายพงศกร พงษ เกษมพรกุ ล ขอขอบคุ ณคณะผู บริ หารที่ จั ดซื้ อเจลและแมส
มาแจกจายพี่นองประชาชน โดยแจกจายผาน อสม.
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ
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- นายสมพร สุ ขสวั สดิ์ แจ งมา 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 เรื่องกองบุ ญสวัสดิการชุ มชน
อยากใหฝายบริหารชวยพิจารณาเรื่องเงินอุดหนุนดวยครับ เรื่องที่ 2 เรื่องขยายเขตไฟฟา
บานนายสวัสดิ์ วีระประเสริฐกุล
- นางสาวอุ ไรวรรณ สี งาม ขอแจงเรื่องขยายไหลทางถนนสายนาโพธิ์ - หนองคูขัน
เนื่องจากมีรถตกขอบถนนบอยมาก
- นายจักรพั นธุ จุลภักดิ์ ขอชื่นชมคณะผูบริหาร พนักงาน การทำงานรวดเร็วทันใจ
สามารถตอบสนองความตองการของพี่นองประชาชนไดดี และไดรวมพูดคุยปรึกษาหารือกับ
นายอำเภอรวมกับ สจ. สัญชัย แซลิ่ม ในตอนเชาเกี่ยวกับการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ
- ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ไดตอบขอซักถามที่ทานสมาชิกไดเสนอมาเรื่องรถ JCB
ตั้งงบประมาณน้ ำมั นของกองช าง บางครั้งไม เพี ยงพอ ส วนเรื่องน้ ำ ไดแจ งงานป องกันฯ
สำรวจบานที่ไดรับความเดือนรอนวาจะชวยเหลืออยางไรไดบาง บางรายการอาจจะลาชา
ตองขออภัย
- ทานรองนายกฯ สุเทพ ไดตอบขอซักถามเรื่องการจัดซื้อเจล และแมส จัดซื้อจำนวน
2,300 ชุด
- นายตรี วิสุทธิคุณ ที่ ปรึกษานายกฯ ได รวมพู ดคุยเรื่องป ญหารถขยะ ตอนนี้ เหลื อ
รถขยะ 1 คัน แลว ที่ใชงานได และเสนอใหทางสภารวมกันแกไขปญหา ซึ่งเปนปญหาเรงดวน
- นายจั กรพั นธุ จุ ลภั กดิ์ ขอพู ดคุ ยเพื่ อให ได เข าใจตรงกั น เกี่ ยวกั บการขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดซื้อเจล และแมส ซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกสภาที่สามารถซักถาม
ในเรื่องที่เขาอภิปรายไป ในรอบที่ผานมา
- ทานนายกฯ ประสานเรื่องน้ำกับทาน ส.ส.ชัยชนะ เดชเดโช แลว และของนายวัชระ
ภูประเสริฐ แจงมาก็จะรีบดำเนินการให และของนางสาวอุไรวรรณ สีงาม เสนอมากำลัง
ดำเนินการอยู และจะพิจารณาโดยเรงดวน
- นางจารีวัฒน กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล ไดแจงวาวันนี้จะใหผูอำนวกการกอง
รวมพู ดคุ ยในภารกิจหนาที่ในกองวามีอะไรบาง เนื่องจากเวลาลวงเลยมาพอสมควรต อง
ขออภัยดวยคะ และเรื่องรถขยะตอนนี้ไมไหวแลวใชไดแค 1 คัน จำเปนตองซื้อเพิ่มอีก 1 คัน
- ทานนายกฯ ไดพูดคุยเกี่ยวกับการทำงาน และยินดีรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภา
เทศบาลทุ ก ท า น ที่ น ำเสนอ และสะท อ นป ญ หาของพี่ น อ งประชาชน ป ด ประชุ ม
เวลา 12.50 น. ขออนุญาตสรุปรายงานแคนี้กอนคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแกไขใน
สวนที่ไมถูกตอง บาง ครับ
หากไม มี สมาชิ กสภาท านใดขอแก ไขในส วนที่ ไม ถู กต อง ผมถื อว าสภาแห งนี้ รั บรอง
รายงานการประชุม สภาเทศบาล สมัย วิส ามัญ สมั ย ที่ 1 ซึ่งประชุม เมื่ อวัน ที่ 30
มิถุนายน 2564 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

-6เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย อีกหนึ่งครั้ง ฉะนั้น โอกาสนี้ คณะผูบริหาร เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุ กทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทัว่ ไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จำนวน 64,760,320.61.- บาท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 117,325,890.69.- บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม
จำนวน 14,304,281.35.- บาท
1.14 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพัน
และยังไมไดเบิกจาย จำนวน 5 โครงการ
จำนวน 1,049,859.72.- บาท
1.15 รายการที่กันเงินไวโดยยังไมได
กอหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ
จำนวน 11,631,000.00.- บาท
1.2 เงินกูค งคาง จำนวน 22,910,580.28.- บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จำนวน 49,876,320.65 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จำนวน
666,342.10.- บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จำนวน 1,087,278.90.- บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จำนวน
920,568.34.- บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย
จำนวน
0.00.- บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จำนวน
34,270.00.- บาท
หมวดรายไดจากทุน
จำนวน
0.00.- บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน 23,275,978.81.- บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 23,891,882.50.- บาท

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 383,304.25 บาท
2.3 รายจายจริง จำนวน 39,194,917.86 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จำนวน 12,691,133.02.- บาท
งบบุคลากร
จำนวน 15,746,535.53.- บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน 6,648,389.31.- บาท
งบลงทุน
จำนวน
1,500.00.- บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 4,107,360.00.- บาท
งบรายจายอื่น
จำนวน
0.00.- บาท
2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
จำนวน 404,489.00.- บาท
2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่ จำนวน 0.00.- บาท
2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 0.00.- บาท
2.7 รายจายที่จายจากเงินกู
จำนวน 0.00.- บาท
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ
รายรับ

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

รายรับจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

621,523.02
1,515,248.96
1,544,272.81
161,105.00
14,150.00
3,856,299.79

2,240,000.00
1,481,500.00
1,350,000.00
320,500.00
10,000.00
5,402,000.00

2,240,000.00
1,531,500.00
1,350,000.00
320,500.00
10,000.00
5,452,000.00

31,115,346.99 32,838,000.00
31,115,346.99 32,838,000.00

32,838,000.00
32,838,000.00

29,897,591.00 33,000,000.00
29,897,591.00 33,000,000.00

31,710,000.00
31,710,000.00

ประมาณการ
ป 2565

64,869,237.78 71,240,000.00 70,000,000.00
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป 2563

19,647,291.20
18,506,479.20
10,084,537.86
1,597,863.00
5,430,173.16
รวมจายจากงบประมาณ 55,266,344.42

ประมาณการ
ป 2564
20,854,300.00
22,255,180.00
18,748,340.00
3,875,100.00
5,477,080.00
71,210,000.00

ประมาณการ
ป 2565
21,577,060.00
23,277,360.00
17,374,184.00
2,420,316.00
5,337,080.00
69,986,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงาน

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชมและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ดานการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ยอดรวม
17,400,044
3,047,760
10,518,360
2,752,000
384,000
10,315,880
887,580
1,059,500
2,043,816
21,577,060
69,986,000
ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ
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ดังนั้น เพื่อปฏิบัติเ ปน ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดว ยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปจจุบัน จึงขอเสนอญัตติฯ นี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอขอบคุ ณ ท านนายกฯ ครั บ ไม ท ราบว ามี ส มาชิ กสภาท านใดจะตรวจสอบ
และพิ จารณาร างเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565
วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) บางไหมครับ และกอนที่จะพิจารณาวาจะรับ หลักการ
รางเทศบัญญัติฯ หรือไมนั้น
ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรี ย นท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ย รติ คณะผู บ ริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุ กท าน วาระแรก คือ ขั้นรับหลักการ ขออนุ ญาตชี้แจงระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข อ 47 ในการพิ จ ารณารางข อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ห นึ่ ง ให ที่ ป ระชุ ม สภาท อ งถิ่ น
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญั ติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญั ติ
หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิก
สภาไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว
เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะให
คณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บางครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน จากการแถลงนโยบายของทานนายกเทศมนตรีในรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ งเราจะเห็ นได ว าในการจัดตั้ ง
งบประมาณของนายกฯ ในรอบนี้ เงินรายรับ - รายจาย ทั้ งหมดของท าน ผมถือวาได ตั้ง
งบประมาณของป พ.ศ. 2565 นี้ แบบสมดุ ลนะครั บ ซึ่ งรายจ ายกั บรายรั บสมดุ ลกั น
ประมาณการ 70 ลาน ในเทศบัญญั ติรอบนี้ จั ดตั้งไว 69,986,000 บาท ผมขอไปดู ใน
รายละเอียดสวนตาง ๆ ขอเริ่มเลยนะครับ
หนา 108 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จัดทำปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษี และทะเบี ยนทรั พย สิ น จำนวน 300,000 บาท โครงการนี้ เหมาะสมอย างยิ่ ง
นะครับ เพราะปที่ผาน ๆ มา ระบบบัญชีภาษีของเรายังใชแบบ Manual (ทำมือ) ยังไมได
เป นระบบคอมพิ วเตอร ถ าเราได ทำการปรั บปรุงระบบ หรื อจะเพิ่ มงบประมาณ ให เป น
ระบบฐานข อมู ลที่ เป นระบบคอมพิ วเตอร ผมเชื่ อเป นอย างยิ่ งว ารายรั บของเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยจะไดเงินภาษีอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเขามาเปนรายรับของเทศบาลไดเพิ่ม
มากขึ้น ในป พ.ศ. 2565 ผมคิดวาคงจะทำเสร็จนะครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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หนา 125 แผนงานการรักษาความสงบภายในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ กอบรมทบทวนอาสาสมั ครป องกั นภั ยฝ ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 200,000 บาท
ผมเห็นความตั้งใจของคณะผูบ ริห ารชุดนี้ ตั้งแตชุดที่ผานมาก็พยายามแลวนะครับ
ในการพยายามจัดตั้งกลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตรงนี้ผมขอสนับสนุน
เต็มที่ และผมอยากใหผูบริหารกลับไปดูดวย เมื่อไดจัดตั้งพวกเขาแลว เขาเขามาเปนจิตอาสา
เขาไมมีเงินเดือน ตอนนีร้ ะเบียบเปดกวางสามารถเบิกคาตอบแทนไดแลว ผมอยากจะให
ตั้งงบประมาณสวนนี้ทำเปนคำสั่งของเทศบาลใหเขาออกปฏิบัติหนาที่ได
หน า 136 แผนงานการศึ กษา งานบริ หารทั่ วไปเกี่ ยวกั บการศึ กษา วั สดุ กี ฬา
ท านประธานครั บ ในป พ.ศ. 2564 ตั้ งงบประมาณไว 50,000 บาท เพื่ อจ ายเป น
คาจัดซื้อวัสดุกีฬาตาง ๆ เชน ลูกปงปอง ไมปงปอง ลูกฟุตบอล ลูกแบดมินตัน ไมแบดมินตัน ฯลฯ
ถาทานเห็นความสำคัญทานจะไมตัดลดตรงนี้ วัสดุตาง ๆ สวนนี้ซื้อไวใหเยาวชนหรือกลุม
ชุ มชน ป พ.ศ. 2565 ตั้ งไว 30,000 บาท ท านไม ได ให ความสำคั ญกั บกี ฬาเท าใดนั ก
ก็เหมื อนกั บครั้งแรกที่ ท านแถลงนโยบาย ส.ท.จั กรฤทธิ์ ฯ ก็ ได อภิ ปรายในเรื่ องนี้ ไปแล ว
ถาเปนไปไดผมอยากจะใหเพิ่มงบประมาณในสวนนี้ เพิ่มโดยวิธีการงบประมาณของทานดาน
ไหนก็ไดในการโอนงบประมาณในภายหลัง
หนา 163 แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผูสูงอายุ ตั้งงบประมาณไว 150,000 บาท ผมคิดวานอย
มากในเขตเทศบาลตำบลร อ นพิ บู ล ย ของเรา ในงบประมาณ 69 ล าน หรื อเกื อ บ
70 ลาน ทานจะเห็นวามีการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผูสูงอายุ มีโครงการ
เดี ยว น าจะมี โครงการอื่ นเพิ่ ม เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพ หรื อว าจะเป นโครงการอื่ น ๆ ที่ ให กั บ
ผูสูงอายุในรูปแบบตาง ๆ แลวก็ในดานผูดอยโอกาสทานยังขาดไปนะครับ ในเขตเทศบาล
ไม ใช มี เพี ยงแตผู สูงอายุ ยังมี ผูพิ การ ผู ดอยโอกาสในดานต าง ๆ หรือวาท านจะบริหาร
แบบไหนอยางไร ในกลุมของผูดอยโอกาส ผูพิการ หรือวาทานจะมีงบประมาณจากสวนอื่น
มาช วย ผมตั้ งข อสั งเกตนะครั บ ในเรื่ องของศู นย ผู ด อยโอกาสและคนพิ การ ไม ทราบว า
เขาเดินในรูปแบบไหน อยางไร หรือใชงบประมาณสวนไหน
หน า 169 แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารทั่ วไปเกี่ ยวกั บเคหะและชุ มชน
วัสดุเครื่องแตงกาย ผมอยากจะเรงรัดนะครับ วาไหน ๆ ก็ตั้งคาวัสดุเครื่องแตงกายไวแลว
พอผานงบประมาณป พ.ศ. 2565 ไปแลว อยากจะใหผูบริหารจัดซื้อเพื่อเปนเครื่องแบบ
ยูนิฟอรมของเทศบาลเอง ผมเห็นแลววามีทุกกอง และบางกองก็ตั้งงบประมาณไวสูงมาก
แต สิ่ งที่ ผมอยากให เร งรั ดที่ สุ ดในป นี้ เลยก็ ได ของกองสาธารณสุ ขฯ เพราะเกิดภาวะของ
โรคระบาด ขณะนี้ถุงมือ แมส หมวกคลุมผม รองเทายาง สำคัญนะครับ ผมเคยถามเขาแลววา
ถาใสเปนยูนิฟอรมชุดลูกหมี เขาบอกวาเขารูสึกอึดอัดไมสะดวกที่จะใส แตผมวาในสวนของ
การปองกันโรคระบาดนี้ ขยะติดเชื้อก็มีนะครับ เพราะเปนขยะจากครัวเรือน นาจะเรงจัดซื้อ
ในป พ.ศ. 2564 นี้ กอน ไปตอนะครับ งานการไฟฟาและการประปา ผมขอเสริมตอจาก
ท านเอกชั ย ศรีพิ ทักษ ซึ่งไดอภิ ปรายไวเมื่อสั กครู เพราะผมเห็ นใจท านนะครับ ตั วท าน
รับความเดือดรอนของพ อแมพี่นองประชาชนในเขตนาโพธิ์ ขยายไฟฟามา 3 สาย
ซึ่ง ณ วันนี้ทานก็ดีใจแลววามีการประมาณการ และเทศบาลโดยกองชางไดใหการไฟฟา
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ
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สวนภูมิภาคประมาณการมาแลว อาจจะมีโวยวายนิดหนอยวาทำไมไมบรรจุในเทศบัญญั ติ
คิดวางบประมาณไมเพียงพอนะครับ ในการบริหารงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางในการจัด
โครงการ เพื่อใหบรรจุในเทศบัญญัติ ผมขอกระตุนไปอีกนิดนะครับ วาถามีงบประมาณคง
เหลื อ ยั งไงใน 3 สายนี้ ขอให จั ดงบประมาณเพื่ อตอบสนองความเดื อดร อนในเรื่ องที่
ทานสมาชิกสภา เอกชัย ศรีพิทักษ ไดเสนอดวยนะครับ
หนา 171 งานไฟฟาและการประปา ซึ่งสวนมากที่เราจะทำ คือ อุดหนุนใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคกับการประปาสวนภู มิภาคเพื่อขยายเขต แต ในสวนนี้ถาจะมองใหเห็นชัด ๆ
3 เดื อนที่ ผ านมา ในส วนของการไฟฟ าส วนภู มิ ภาคในตลาดร อนพิ บู ลย มี ป ญหาจริ ง ๆ
ซึ่งแนวทางการแกไขผมอยากใหทางคณะผูบริหารคิดใหเสร็จนะครับวาในเมื่อการประปาสวน
ภูมิภาคมีปญหาในสวนของพี่นองในตลาดแลวมีทานสมาชิกสภาหลาย ๆ ทาน ไดนำเสนอมา
วาวิธีการแกไขปญหาอยากจะใหปรึกษากันและแกไขใหเสร็จ ไมวาเราจะทำเองหรือแบบไหน
อยางไร จะมีแหลงน้ำของตัวเอง สงน้ำอยู 3 เดือนแลว เหนื่อยมาก ผมวาเดี๋ยวทานสมาชิก
สภา ส.ท.จักรกริศน แปนเพ็ขร ก็คงจะอภิปรายเรื่องนี้เชนเดียวกัน แตพอผมมาเห็นในเรื่อง
ของการไฟฟาและการประปา ไมบรรจุในเทศบัญญัติคงเปนเรื่องงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด
หนา 185 แผนงานสรางความเขมแข็ งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เข ม แข็ ง ชุ ม ชน อุ ด หนุ น คณะกรรมการชุ ม ชนในเขตเทศบาล ตั้ ง งบประมาณไว
100,000 บาท เพื่ อจ ายเป น เงิ น อุ ด หนุ น แก คณะกรรมการชุ มชนในเขตเทศบาล
ตามระเบี ยบ กฎหมาย หรื อหนั งสื อสั่ งการ เป นที่ ชั ดเจนแล วนะครั บว าวั นนี้ ระเบี ยบ
เปดกวางใหเราอุดหนุนใหกับพี่นองในชุมชน ซึ่งมาทำงานแบบจิตอาสาเพื่อมาทำงานเปน
สวนหนึ่งใหกับกลไกเทศบาลของเรา ถาไมมี พี่นองชุมชนเราก็เดินไมไดนะครับ และอีกยางที่
ผมติดใจอยูนิ ดหนึ่งวาน อยเกิ นไปหรือไม ในการที่ จะอุ ดหนุ นให กับพี่ นองในชุมชนตรงนี้
ของเรามี 10 ชุมชน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อใหพี่นองในชุมชนไปจายตามวัตถุประสงค
และเป าหมายที่ วางไว ผมคิ ดว าน าจะเป นการนำร อง ผมอยากจะเสนอว าในป ถั ด ๆ ไป
ถาพี่ นองประชาชนในชุมชนจายเงินเพื่อนำไปให ตรงวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด
ไวแลว ปตอ ๆ ไป ผมขอใหเพิ่มใหชุมชนปละ 20,000 บาท หรือ 30,000 บาท ก็ยังดี
เพราะอย าลื มนะครับว ากลไกตรงนี้ สำคั ญที่ สุ ดของเทศบาลตำบลร อนพิ บู ลย เขาก็ เป น
ตัวแทนสวนหนึ่งของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลยอยากจะใหเพิ่ม
ตรงนี้ ครับ
หนา 187 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ เขารวมการแขงขัน ตั้งงบประมาณไว 100,000 บาท
ผมขอยอนกลับไปที่เรื่องวัสดุกีฬานะครับ ผมขอเปรียบเทียบใหเห็นชัด ๆ นะครับ วัสดุกีฬา
เคยตั้งไว 50,000 บาท ปนี้ทานไมเห็นความสำคัญตั้งไวแค 30,000 บาท พอมาเริ่มการ
จัดการแขงขันและการจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ เขารวมการแขงขันปนี้ ตั้งไว จำนวน
100,000 บาท ในป พ.ศ. 2564 ที่ผานมา ตั้งไว 150,000 บาท ผมเขาใจไดนะครับ
วาปที่ผานมาอาจจะไมมีการจัดการแขงขันหรือสงการแขงขัน เนื่องจากสถานการณ โควิด
2019 แตเราไมสามารถคาดคะเนไดเลยวาปหนาสถานการณโควิด 2019 จะอยูแบบไหน
อยางไร แตตอนนี้ทานมาลดแลวเหลือ 100,000 บาท มันชี้ประเด็นไดเลยวาทานไมเห็น
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)
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ความสำคัญของกีฬา หรือของเยาวชน ซึ่งลดไป 50,000 บาท มีอีกประเด็นหนึ่งจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ ซึ่งทานตั้งงบประมาณเพิ่ มขึ้นมาเมื่อป พ.ศ. 2562 ตั้งไว 150,819 บาท
ป พ.ศ. 2563 ตั้ งไว 130,759 บาท มาป พ.ศ. 2565 ท านตั้ งไว 170,000 บาท
เพิ่ มขึ้ นหลาย จะเพิ่ มส วนไหน หรื อจะเพิ่ มแบบไหนอย างไรที่ เพิ่ มงบประมาณขึ้ นมา
40,000 บาท เปนเงินที่เยอะพอสมควร
หนา 191 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท องถิ่ น สร างภู มิ คุ มกั นในสั งคมในมิ ติ วั ฒ นธรรม ตั้ งงบประมาณไว 70,000 บาท
ผมไมทราบวากลุมเปาหมาย และวัตถุประสงคของโครงการ เปนแบบไหน อยางไร
หนา 194 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงการกอสรางคูระบาย
น้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ กถนนสายแสวงคาร แคร -หงส ฟ า หมู ที่ 12 ตั้ งงบประมาณไว
285,102 บาท เพื่ อจ ายเป นค าก อสร างคู ระบายน้ ำคอนเสริ มเหล็ กถนนสายแสวง
คาร แคร -หงส ฟ า ขนาดกว างเฉลี่ ย 0.30 เมตร ลึ กตั้ งแต 0.30 เมตร ถึ ง 0.40 เมตร
ตามระดับลาดเท ยาวรวมกันไมน อยกวา 86 เมตร ผมไมไดติ ดใจเรื่องราคา ไม ไดติ ดใจ
เรื่ องอะไร ถ าผมนึ กออกตรงนั้ นเป นที่ หลุ มน้ ำ และคารแคร ของทานรองนายกฯ สุเทพ
โซนทายเรือระยะทางดำเนินการ 86 เมตร สุดเสนหรือยังและแกปญหาไดจบไหม ทานอยา
ลืมนะครับวาบานเรือนบริเวณนั้นมีสรางใหมขึ้นมาประมาณ 4 – 5 หลัง น้ำที่จะระบาย
ลงมาสูครู ะบายน้ำในบานหลังใหม ๆ บริเวณนั้นมาถึงไหม ในระยะ 86 เมตร ไมทราบวาทำ
ทั้ง 2 ขาง ไหมครับ ถาทำทั้ง 2 ขาง ก็เหลือแค 43 เมตร ผมวาจากแสวงคารแครมาจนถึง
ปากซอยหงสฟายาวกวานั้นนะครับ อยากจะใหทำครบทั้งสาย หรือวาในครั้งตอไปคอยตั้ง
งบประมาณ ตั้ งโครงการเข ามาเพิ่ มนะครั บ เพื่ อประโยชน ของชาวบ านในบริ เวณนั้ น
ทานประธานครับ โดยภาพรวมของรางเทศบั ญญั ติฯ ของป พ.ศ. 2565 ผมก็เห็ นวาควร
นะครับที่ทานทำมาในแผนงานตาง ๆ มีความเหมาะสม สมดุล แตในสวนที่ผมไดพูดคุยไป
ในสวนของแผนงานตาง ๆ หรือในสวนของบางโครงการที่ยังขาดไป อาจจะมีกระบวนการใด
ที่เรายังมาเพิ่มโครงการกันไดอีก คอยมาวากันในวาระอื่น ๆ หรือในวาระการแปรญัตติตอไป
แต ที่ ผ มเห็ น ในร างเทศบั ญ ญั ติ เป น งาน Routine (งานประจำ) ไม ค อยจะมี โครงการ
ใหม ๆ ขึ้นมา ที่ผมเห็นสวนหนึ่ง แตผมไมไดกลาวถึงเมื่อครูเพิ่งนึกไดเรื่องภาษาตางประเทศ
ที่ ได เพิ่ มขึ้ น มาจากป ที่ แล วและป ที่ ผ าน ๆ มา ที่ ท านได จั ดขึ้ นมาภาษาต างประเทศ
แต โดยรวมแลวเป นงาน Routine (งานประจำ) ที่เราทำอยูตลอด ในส วนที่ ผมไดอภิปราย
ไปครบถวนแลว ถาหากผมนึกอะไรออกขออภิปรายอีกรอบนะครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมอีกบางไหมครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันก็มีเรื่องงานบริการดานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รายจายเพื่อให มาซึ่งบริการ ซึ่งเป นจางเหมาบริการครูฝกสอนออกกำลังกายและการเต น
แอโรบิค จำนวน 50,000 บาท ซึ่งทานนายกฯ ไดคุยกับดิฉันวาสมาชิกแอโรบิคตองการที่
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
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จะออกกำลังกายทางดานแอโรบิค ซึ่งใหดิฉันทำโครงการ สปสช. ดิฉันเห็นวาโครงการนี้ไดอยู
ในรางเทศบัญญัติ พ.ศ. 2565 แลว ซึ่งสามารถที่จะดำเนินการไดเลย ก็ขอฝากทานนายกฯ
ไวดวยนะคะ
ขอขอบคุณ คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมอีกบางไหมครับ ขอเชิญครับ
ทางผูบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมใหกับทีมสภา บางไหมครับ ในประเด็นตาง ๆ ที่
ทานจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดสอบถามบางประเด็นเปนเนื้อหาของโครงการ ถามีขอมูลเพิ่มเติม
ก็อยากใหเพิ่มเติมใหกับสภาแหงนี้ใหไดรับรูนะครับ
ขอเชิญทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอทำความเขาใจ 3 เรื่อง นะครับ
1. คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแสวงคารแคร – หงสฟา หลุมน้ำตรงนั้นมา
ตั้งแต ป 2547 และถนนตั ด ป 2547 เป นที่ ของผมครับ เมื่ อตอนนั้ นไม ได ทำน้ำจะขั ง
เปนเดือน ๆ ทานถาม ส.ท.จักรฤทธิ์ฯ ไดนะครับ เพราะมันเปนที่ลุม ตอนที่เทศบาลเขาไป
ดำเนินการ ผมจำไดวาคุณเชิดชัยฯ เปนผูดำเนินการ ตรงนั้นไมมีระดับจะเปนที่ลุม น้ำจะขัง
เป นเดื อน ๆ และที่ วาระยะ 86 เมตร ข างเดี ยวจะเป นหลุ มน้ ำพอดี อี กข างหนึ่ งจะสู ง
ตอนที่ผมไปอยูไดเอาทอเขามาแกปญหาทำใหรถผานไปได น้ำจะไหลหมดภายใน 4 ชั่วโมง
แตถาตกกลางคืนผมจะเปดประตูทั้ง 4 ขาง ใหรถวิ่งผานไป และขอขอบคุณทานจักรกริศน
แปนเพ็ขร ที่พาชางไปสำรวจ
2. วัสดุกีฬา จากตั้งไว 50,000 บาท เป น 30,000 บาท ตองเขาใจวาตอนนี้ เป น
สถานการณ โควิด ไมสามารถที่จะรวมกลุมกันไดถึง 5 - 10 คน เพราะฉะนั้นสถานการณ
โควิดอาจจะกินระยะเวลานานกวาเดิม จึงตั้งงบประมาณไวนอย ไม ใชไมเห็นคุ ณคาอะไร
สำหรับกีฬา เมื่อกอนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกันเยอะนะครับในเรื่องของกีฬา แตพอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดกันไดก็จะจัดกันเยอะ เพราะระเบียบไมมี แตพอมีระเบียบ
การเบิ กจ ายเงินมี กฎเกณฑ มากขึ้นก็ ทำไมได อาจจะมี ช วงโควิ ดต อไป ถ าเกิ ดอย างไรเรา
สามารถโอนเงินงบประมาณไดครับ
3. เรื่องของถุงมือ ปกติก็มีใหใชอยูแลวครับ ถางบประมาณเพียงพอก็จะซื้อให
ผมขอชี้แจงเพียงแคนี้กอน ในสวนอื่น ๆ ผมคอยตอบในวาระอื่น ๆ อีกครั้ง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมอีกบางไหมครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเ ขา รว มประชุม ทุกทาน ผมขอชี้แจงของทานเอกชัย ศรีพิทักษ ที่ไดกลาวถึงการ
ขอขยายเขตไฟฟา ตอนนี้แผนพัฒนาทองถิ่น ป 2561 – 2565 มี 3 สายนะครับ
ประกอบดวย

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)
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1. สายบริเวณบานนายโชติ
2. สายบานนางเตี้ยง
3. สายตลาดใหม - นาโพธิ์
ผมขอชี้แจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมอีกบางไหมครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเ ขารว มประชุม ทุกทาน ผมขอขอบคุณนะครับที่เห็นความสำคัญ แตถาทานมีเงิน
เหลือจายรบกวนดำเนินการดวยครับ พอแมพ่ีนองบริเวณนั้นเขาเดือดรอนเพราะมืดมาก
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บางครับ สำหรับผมก็ในฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่งที่รับฟง
เสียงชาวบานมาเหมือนกัน ขออนุญาตพูดในบทบาทของสมาชิกสภานะครับ วาผมคอนขาง
สงสัยในการทำเทศบั ญญั ติ คื อ เรื่องแก ปญหาเรื่องน้ ำของคนในตลาดรอนพิ บู ลย จริง ๆ
เราคุยเรื่องนี้กันมา 2 – 3 รอบแลว ณ หองประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ แต ณ วันนี้ที่ผมยัง
ไม เห็ นแนวทางการแกปญหาที่ชัดเจนของคณะผูบริหารเลย ซึ่งที่ผานมาผมก็ตองชื่นชม
ทาน ส.ท.จักรกริศน แปนเพ็ชร ทานลุยงานมาก เอาน้ำไปแจกใหกับชาวบานในพื้นที่เปนที่
ประจั กษ ว าได ให ความสำคั ญ และก็ จะแก ป ญ หาเรื่ องนี้ ให กั บ ประชาชน ผมเข าใจ
นะครับวาระเบียบราชการมีจุกจิกมากมาย ซึ่งจะทำไดยากแต 3 เดือนแลวนะครับ ไมเห็น
แนวทางเลยวาจะแกอยางไร ตองขอฝากนะครับ เพราะเปนเรื่องใหญจริง ๆ อีกหนึ่งเรื่อง
การจัดการงบประมาณที่จะใชในปถัดไป ถาทานไมคิดวันนี้จะทำวันหลัง ก็จะเนิ่นนานไป
เรื่อย ๆ คณะผูบริหารจะคิดเห็นอยางไรชวยหาทางดวย
ขอเชิญทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ทุ กเรื่ องไม ว าจะเป นโครงสร างพื้ นฐาน ด านการศึ กษาก็ ดี
ดานสาธารณสุขก็ดี ผมถือวา 108 ปญหา ซึ่งคณะผูบริหารไดรับเลือกตั้งเขามายังไมเต็ม
3 เดื อนนะครั บ แต ถามว าป ญหาทุ กเรื่ องของเทศบาลตำบลร อนพิ บู ลย ที่ เรื้ อรั งไม ได
ดำเนิ นการมาตลอดระยะเวลาที่ ผ านมา ผมขอไม กล าวถึ ง ถาถามว าความอยากของผม
คืออะไร ความอยากของผมก็คือจะเขามาดูแลพอแมพี่นองประชาชนในพื้นที่ใหอยูดีมีสุข
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง และทุกๆ ดาน ไมวาเรื่องอะไรพอพี่นองประชาชนที่เขาเดือดรอน
ที่เขามีความทุกข ผมถือวาผมทำหนาที่ตรงนี้ใหถูกตองและเปนธรรม ใชจายงบประมาณ
อย างประหยั ด ถื อว างบประมาณของแผ น ดิ น เป น เงิ น ภาษี ของประชาชนทั้ งนั้ น ที่
ทานจักรพั นธุ ทานเอกชัย ทานอรภั กดิ์ และทานสมาชิกสภาทุกๆ ท าน ที่ไดเสนอมาผมจะ
นำไปปรับปรุงและเสริมในสิ่งที่ดีที่ทุกทานใหคำแนะนำ ใหทุก ๆ ทาน มีความมั่นใจวา ผมมา
ทำหนาที่เพื่อมาเปนตัวแทนใหกับพอแมพี่นองประชาชน และขอฝากใหทานสมาชิกทุกทาน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

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

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ถาทำโครงการอะไร ผมยินดีให ทุกทานเสนอแนะ โครงการทุ กโครงการ 3 เดือนที่ผานมา
ถาถามวาในการทำหน าที่ของผม ผมถือวาผมทำหน าที่ ถูกตอง และยิ่ งสถานการณ โควิ ด
ดำเนินการเรื่องอะไรก็ตองยึดภั ยพิ บัติเรื่องโควิด สำหรับเรื่องงบประมาณในการเบิ กจาย
ผมก็ ต องระมั ดระวั งในการเบิ ก - จ าย ผมถื อว าข าราชการทุ ก ๆ ท าน ขออนุ ญาตเอ ยถึ ง
ทานปลัด หัวหนากอง/ฝาย ใหความรวมมือเปนการดีมาประชุมกันทุก ๆ เดือน ทุก ๆ สัปดาห
เพื่ อแกไขปญหาเรื่องพอแมพี่นองประชาชน วันนี้สมาชิกใหความสำคัญกับพอแมพี่นอง
ผมยินดีนะครับ ที่สมาชิกทุกทานเสนอแนะเขามา เพื่อมาชวยเหลือพอแมพี่นองประชาชน
ในเขตพื้นที่ ผมขอขอบคุณแทนพอแมพี่นองประชาชนทุก ๆ ทาน เรื่องไฟฟาขออนุญาตคุย
สักเล็กน อย การขยายเขตไฟฟ าเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม ที่ ผานมาได รวมประชุ มกับหั วหน า
ฝายไฟฟา ตอไปเทศบาลจะขยายเขตเราก็ดำเนินการเองไดไมตองใหไฟฟามาดำเนินการแลว
ต อไปเราสามารถดำเนิ นการได ตามโครงการที่ เราอุ ดหนุ น แล วถ าให การไฟฟ าเขาประมาณ
การ สมมุติการไฟฟาเขาประมาณการมาแพงเกินกวาความเปนจริง ทานจักรพันธุ นาจะรูดี
นะครับ ถาใหไฟฟาประมาณการและหากเขาประมาณการมา 200,000 บาท เรามาทำเอง
ไมถึง 100,000 บาท ขอชี้แจงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมอีกบางไหมครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอชี้แจงจากทานประธานที่ไดกลาวถึงการบริหารจัดการ
น้ำที่ผานมาแลวก็ไดดำเนินการตอจากผูบริหารชุดที่แลว ที่เราจะขอบอน้ำบาดาลที่
กรมทรัพยากรน้ำดูแลอยู ครั้งที่แลวไดทำหนังสือไปแลวก็เงียบหาย ตอนนี้ผมก็ไดสั่งการ
กองชางทำหนั งสือติดตามเรื่องตอว าจะให เรามาดูแลตอ แลวก็ ทำเป นแบบตัวอยางของ
ชุมชนปรีชาทอง – นาลึก ที่เขาไดดำเนินการไปแลว ตอนนี้เขาใชอยูประมาณ 50 ครัวเรือน
ผมวาไดแกปญหาไดระยะหนึ่งนะครับ ตอนนี้มีจุดบอบาดาลที่ตลาดใน – จานเรียวอีกจุดหนึ่ง
นาจะแกปญหาเองได และอีกอยางที่ผูบริหารชุดที่แลวที่ทานปลัดฯ ไดขอประปาที่ตั้งแทงค
ตอนนี้ที่ตลาดใหมเขามาดำเนิ นการแลวนะครับ อยากขอมาตั้งเพิ่ มเติมที่ ตลาดเปดทายที่
ชุมชนตลาดในจานเรียว อีกจุดหนึ่ง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บางครับ ขอเชิญครับ
จากการที่สมาชิกสภาทุกทานไดพิจารณาตรวจสอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแลว ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะ
อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมแหงนี้ นะครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

มติที่ประชุม
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
สมาชิกสภาเทศศบาล
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สมาชิ กสภาท านใดเห็ นชอบรั บหลั กการแห งร างเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ าย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่หนึ่ง โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ 10 ทาน
สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่หนึ่ง โปรดยกมือครับ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ตอไปเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรี ย นท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ย รติ คณะผู บ ริ ห าร
และผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ขออนุ ญาตชี้ แจงระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วย
ขอ บัง คับ การประชุม สภาทอ งถิ ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ ่ม เติม จนถึง (ฉบับ ที ่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถิ่น มี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวา
สามคนแตไมเกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
ขอ 105 สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเป น
สมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความจำเปนแกกิจการ
ในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
ขอ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น เสนอชื่อสมาชิ กสภาท องถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่ นแลวแต
กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา
สองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น และให
นำวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม (การเลือกรองประธาน)
ขอขอบคุณเลขานุการสภา ครับ ขอใหสมาชิกสภาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญั ตติ
ร างเทศบั ญ ญั ติ ฯ ซึ่ งตามระเบี ยบฯ กำหนดไว จำนวนไม น อยกว าสามคนแต ไม เกิ น
เจ็ดคน
ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอวาจะแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่ทาน ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณอุไรวรรณ สีงาม ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอกำหนดใหมีจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ
จำนวน 3 ทาน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
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ขอขอบคุณ คุณอุไรวรรณ สีงาม ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหม หากไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวาสภาแหงนี้เห็นชอบกำหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน
เห็นชอบกำหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ตามจำนวน
ที่ไดกำหนดไว ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ทานที่ 1 ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอ คุณจักรกริศน แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ
ทานที่ 1 ครับ
ขอขอบคุณ คุณจักรฤทธิ์ ชุมแกว ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ
ทานที่ 1 อีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุม
สภาฯ แหงนี้ มีมติเห็นชอบให คุณจักรกริศน แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 1
เห็นชอบใหคุณจักรกริศน แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 1
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 2 ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารว มประชุม ทุกทาน ดิฉัน ขอเสนอ คุณอุไรวรรณ สีงาม เปนกรรมการแปรญัตติ
ทานที่ 2 คะ
ขอขอบคุณ คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ
ทานที่ 2 อีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุม
สภาฯ แหงนี้ มีมติเห็นชอบให คุณอุไรวรรณ สีงาม เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 2
เห็นชอบใหคุณอุไรวรรณ สีงาม เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 2
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 3 ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารว มประชุม ทุ กทาน ผมขอเสนอ คุณจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนกรรมการแปรญั ตติ
ทานที่ 3 ครับ
ขอขอบคุณ คุณพงศกร พงษเกษมพรกุล ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ
ทานที่ 3 อีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุม
สภาฯ แหงนี้มีมติเห็นชอบให คุณจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 3
เห็นชอบใหคุณจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 3

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
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สรุปวาสภาฯ แหงนี้ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจำนวนที่
สมาชิกสภาเสนอ จำนวน 3 ทาน เรียบรอยแลว ประกอบดวย
1. นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
2. นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
3. นายจักรฤทธิ์
ชุมแกว
ขอเชิญเลขานุการสภาครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทานขออนุญาตทานประธานสภา คะ ตามที่ประชุมสภาฯ ไดมีมติ
เห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 3 ทาน ประกอบดวย 1. นายจักรกริศน
แปนเพ็ชร 2. นางสาวอุไรวรรณ สีงาม 3.นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ไปแลวนั้น จึงขอเรียน
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ทาน รวมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ
แปรญัตติฯ และเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30
น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอบคุณคะ
ตอไป เปนการกำหนด
1. ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวนกี่วัน ตั้งแตวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร ตั้งแต
เวลาใด จนถึงเวลาใด และสถานที่ใด
2. ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไวจำนวนกี่วัน คือ
วันที่เทาไหร เวลาใด สถานที่ใด
3. นัดประชุมในวาระที่สอง และวาระที่สาม ในวันที่เทาไหร เวลาใด สถานที่ใด
ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายที่เกีย่ วของ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและผูเขารวม
ประชุ ม ทุ ก ท าน ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยข อบั งคั บ การประชุ มสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแตที่
ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิ จารณาสามวาระรวดเดี ยว ผู บ ริหารท องถิ่ น หรื อสมาชิ กสภาท องถิ่ น
จำนวนไม น อยกวาหนึ่ งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ ประชุมจะเป นผูเสนอก็ได เมื่ อที่
ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญั ตติ รางขอบัญญั ติงบประมาณจะพิ จารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระที่สองใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น
ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญั ตติพิจารณา ใหประธานสภาท องถิ่นสงรางขอบัญญั ตินั้ นไปด วย
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ
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ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาท องถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบั ญญั ติใหเสนอคำ
แปรญั ต ติ ล วงหน าเป น หนั งสื อ โดยให แปรญั ต ติ เป น รายข อและเสนอต อประธาน
คณะกรรมการแปรญั ตติ ในกรณี ที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญั ตติจะตองมีสมาชิก
สภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
ขอ 50 เมื ่อ คณะกรรมการแปรญัต ติไ ดพ ิจ ารณาแลว จะตอ งเสนอรา ง
ข อบั ญญั ติ นั้ นตามร างเดิ ม และตามที่ มี การแก ไขเพิ่ มเติ ม พร อมทั้ งรายงาน และบั นทึ ก
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการ
แกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนคำแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่น
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน
ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติ วาจะกำหนด จำนวนกี่วัน ตั้งแตวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร ตั้งแตเวลาใด จนถึง
เวลาใด และสถานที่ใด ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผู เข า ร วมประชุ ม ทุ กท าน ขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ จำนวน 3 วั น ตั้ งแต
วันที่ 9 สิ งหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 11 สิ งหาคม 2564 เวลา 16.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอขอบคุณ คุณพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเป นอยางอื่นอีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวาสภาฯ แหงนี้เห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
จำนวน 3 วัน ตั้งแต วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึ งวันที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 16.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เห็ นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ จำนวน 3 วั น ตั้ งแต วันที่ 9 สิ งหาคม
2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ตอไป ขอเชิ ญสมาชิ กสภาไดเสนอระยะเวลาพิจารณาคำแปรญั ตติ ที่คณะกรรมการ
แปรญัตติไดรับไวจำนวนกี่วัน คือ วันที่เทาไหร เวลาใด สถานที่ใด ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณอุไรวรรณ สีงาม ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันขอเสนอระยะเวลาพิจารณาคำแปรญั ตติที่คณะกรรมการ
แปรญัตติไดรับไว จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
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ขอขอบคุณ คุณอุไรวรรณ สีงาม ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไม ท ราบว ามี ส มาชิ กสภาท านใดจะเสนอเป น อย างอื่ น อี ก ไหมครั บ หากไม มี
สมาชิกสภาทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวาสภาฯ แหงนี้เห็นชอบกำหนดระยะเวลา
พิ จารณาคำแปรญั ตติ ที่ คณะกรรมการแปรญั ตติ ได รั บไว จำนวน 1 วั น คื อ วั นที่ 17
สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เห็ นชอบกำหนดระยะเวลาพิ จารณาคำแปรญั ตติ ที่ คณะกรรมการแปรญั ตติ ได รั บไว
จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห องประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ต อไป ขอเชิ ญสมาชิ กสภาได เสนอกำหนดนั ดประชุ มในวาระที่ สอง และวาระที่ สาม
ในวันที่เทาไหร เวลาใด สถานทีใ่ ด ขอเชิญครับ
ขอเชิญ คุณจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริหารและ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอนัดประชุมในวาระที่สอง และวาระที่สาม ในวัน ที่
24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอขอบคุณ คุณจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภา
ท านใดเสนอเป นอย างอื่ น สรุ ปว าสภาฯ แห งนี้ เห็ นชอบกำหนดนั ดประชุ มในวาระที่ สอง
และวาระที่สาม ในวัน ที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย
เห็ นชอบกำหนดนั ดประชุมในวาระที่ สอง และวาระที่ สาม ในวัน ที ่ 24 สิง หาคม
2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ..
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนท านประธานสภา วันนี้ คณะผู บริหารขอเสนอญั ตติ เรื่องขอความเห็ นชอบร าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ...... ดวยหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตำบลรอนพิ บู ลย ได ประกาศใชเทศบัญญั ติเทศบาลตำบลรอนพิ บูลย
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558 ซึ่งไดใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2558 จนถึงปจจุบัน
อั น เป น ระยะเวลาพอสมควรที่ จ ะต อ งมี ก ารแก ไขปรั บ ปรุ งให มี ค วามทั น สมั ย และ
เหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน
เหตุผล
เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่ มเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 63
และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)
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จึงใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558 ซึ่งไดใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และจำเปนตองขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยใหตราเทศบัญญัติฉบับนี้แทน (รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ที่แนบ)
จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป
ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
อภิ ปรายรางเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลตำบลร อนพิ บู ลย เรื่ อง ตลาด พ.ศ. ........ วาระที่ หนึ่ ง
(ขั้นรับหลักการ) บางไหมครับ และกอนที่จะพิจารณาวาจะรับหลักการรางเทศบัญญัติฯ
หรือไมนั้น
ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรี ย นท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ย รติ คณะผู บ ริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุ กท าน วาระแรก คือ ขั้นรับหลักการ ขออนุ ญาตชี้แจงระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข อ 47 ในการพิ จ ารณารางข อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ห นึ่ ง ให ที่ ป ระชุ ม สภาท อ งถิ่ น
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญั ติ
หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิก
สภาไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว
เพื่ อประโยชน แก การพิ จ ารณาร างข อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ห นึ่ ง สภาท องถิ่ น จะให
คณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ......... บางครับ ขอเชิญครับ
จากการที่ สมาชิ กสภาทุ กท านได พิ จารณาตรวจสอบรางเทศบั ญญั ติเทศบาลตำบล
ร อนพิ บู ลย เรื่ อง ตลาด พ.ศ. ...... ไปแล ว ปรากฏว าไม มี สมาชิ กท านใดประสงค จะ
อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมแหงนี้ นะครับ
สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ...... ในวาระที่หนึ่ง โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ 10 ทาน
สมาชิกสภาทานใดไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ...... ในวาระที่หนึ่ง โปรดยกมือครับ ไมมี
และงดออกเสียง 1 เสียง
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ...
เมื่อสภาแหงนี้มีมติรับหลักการแลว ตอไปเปนการพิจารณาวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ
ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรี ย นท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ท รงเกี ย รติ คณะผู บ ริ ห าร
และผูเขารวมประชุ ม ทุกทาน วาระที่ สอง คือ ขั้นแปรญั ตติ ขออนุ ญาตชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
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ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแตที่
ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจำนวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภา
ท องถิ่ นอนุ มั ติ ให พิ จารณาสามวาระรวดเดี ยวแล ว การพิ จารณาวาระที่ สองนั้ นให ที่
ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอบคุณเลขานุการสภา ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดประสงคขอแปรญั ตติรางเทศบัญญั ติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... บางครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... นี้ แสดงวาไมมีการแปรญัตติไมมีการแกไขใหคงรางเดิมไว นะครับ
เห็นชอบใหคงรางเดิมไว
ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ...... ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะอนุมัติใหตราเปน
เทศบัญญัติฯ หรือไม ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
สมาชิกสภาทานใดอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง
ตลาด พ.ศ. ..... โปรดยกมือครับ สมาชิกยกมือเห็นชอบอนุมัติ 11 ทาน ไมเห็นชอบอนุมัติ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. .....
ญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ กั นเงิ นงบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วั นนี้ คณะผู บริหารขอเสนอญั ตติ เรื่อ งขอขออนุมั ติ กัน เงิ น
งบประมาณรายจ า ย ประจำปง บประมาณ พ.ศ.2564 กรณี ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ

หลักการ

ดวยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติกันเงินงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานการ
พาณิ ชย งานกิจ การสถานธนานุบ าล งบลงทุ น หมวด ค าครุภัณฑ ประเภท ครุภั ณฑ
สำนั กงาน จำนวน 19 รายการ, ประเภท ครุภั ณฑ ไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ,
ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จำนวน 1 รายการ, ประเภท ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว จำนวน 1 รายการ, ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 24 รายการ และประเภท
ครุภั ณฑ อื่น จำนวน 1 รายการ รวมทั้ งสิ้ น จำนวน 47 รายการ งบประมาณทั้ งสิ้ น
จำนวน 898,600.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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1. ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
1.1 เกาอี้คอมพิวเตอร จำนวน 3 ตัว
จำนวนเงิน 4,500.- บาท
1.2 เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 4,000.- บาท
1.3 เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 30,000.- บาท
1.4 เครื่องอานบารโคดชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 1,800.- บาท
1.5 เครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง
จำนวน 2 เครื่อง
จำนวนเงิน 5,800.- บาท
1.6 ตูติดประกาศ จำนวน 1 ชุด
จำนวนเงิน 20,000.- บาท
1.7 ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตูเหล็ก) จำนวน 5 ตู จำนวนเงิน 30,000.- บาท
1.8 โตะคอมพิวเตอร จำนวน 3 ตัว
จำนวนเงิน 15,000.- บาท
2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
2.1 ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไรสาย พรอมติดตั้ง
จำนวน 1 ระบบ
จำนวนเงิน 5,000.- บาท
3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จำนวน 1 รายการ
3.1. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายในและภายนอก
อาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวนเงิน 100,000.- บาท
4. ครุภัณฑงานบานงานครัว จำนวน 1 รายการ
4.1 เครื่องทำน้ำเย็น 1 หัวกอก ชนิดใชถังคว่ำน้ำ
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 6,000.- บาท
5. ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 24 รายการ
5.1 คาเดินสายระบบไฟฟาพรอมสายดิน พรอมติดตั้งรวมอุปก
จำนวน 1 ระบบ
จำนวนเงิน 10,000.- บาท
5.2 คาเดินสายระบบสายสัญญาณเครือขาย พรอมติดตั้งรวมอุปกรณ
จำนวน 1 ระบบ
จำนวนเงิน 10,000.- บาท
5.3. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง
จำนวนเงิน 90,000.- บาท
5.4 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น
จำนวน 2 เครื่อง
จำนวนเงิน 44,000.- บาท
5.5 เครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2
(38 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 15,000.- บาท
5.6 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง จำนวนเงิน
7,500.- บาท
5.7 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
จำนวน 1 ชุด
จำนวนเงิน 120,000.- บาท
5.8 ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จำนวน 3 ชุด
จำนวนเงิน 2,100.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)
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5.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 7,600.- บาท
5.10 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) จำนวน 1 ชุด
จำนวนเงิน 28,000.- บาท
5.11 โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานสถานธนานุบาล พรอมติดตั้ง
และวางระบบสายสัญญาณเครือขาย จำนวน 1 ระบบ
จำนวนเงิน 216,700.- บาท
5.12 หนวยความจำสำรองภายนอกแบบ USB 3.0 ความจุ 1 TB
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 1,600.- บาท
5.13 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 2,800.- บาท
5.14 อุปกรณเชื่อมตอเครื่องพิมพ 1 PORT
จำนวน 2 เครื่อง
จำนวนเงิน 3,800.- บาท
5.15 อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader)
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 1,400.- บาท
6. ครุภัณฑอื่น จำนวน 1 รายการ
6.1 เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ และเพชร ผลิตภัณฑ AND รุน FX – 3000i
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 36,000.- บาท
เหตุผล
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุ บาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประสานให เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดสงเอกสารของนายกเทศมนตรีที่ไดรับ
การแตงตั้งใหมเพิ่มเติม และอยูระหวางรอการพิจารณาอนุญาตใหจัดตั้ง เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย จึงไมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ จำนวน 47 รายการ ขางตน ได
ทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงจำเปนตองขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณียัง
มิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการสถานธนานุบาล งบลงทุน หมวด คา
ครุภัณฑ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 898,600.- บาท (แปดแสนเกาหมื่น แปดพัน
หกรอยบาทถวน)
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการรั บเงิ น การเบิ กจ ายเงิ น การฝากเงิ น
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไข
เพิ่ มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณี รายจายหมวดครุภั ณฑ ที่ดิ นและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้น ตอไปอีกใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทาน
ใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญคุณจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
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เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน กอนอื่นผมขอชื่นชมคณะผูบริหารที่มีความจริงใจในญัตตินี้
และเสนอญั ตติ นี้ เขามา และอยากจะให บอกหวงระยะเวลาการจัดตั้งเพื่ อให สภาแห งนี้
ทราบไปพรอม ๆ กันครับ ขอบคุณมากครับ
ขอขอบคุ ณ คุ ณ จั ก รพั น ธุ จุ ล ภั ก ดิ์ ครั บ ไม ท ราบวามี ส มาชิ ก สภาท านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องสถานธนานุบาลตอนนี้ทางเทศบาลดำเนินการเรื่อง
เอกสารเกี่ยวกับ ประวัติของนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอต อสำนั กงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (จสท.) ตอนนี้กำลังดำเนินการ
อยูเพื่อใหถูกตองตามหลักการและขอกฎหมาย ขออนุญาตใหทานปลัดฯ ไดชี้แจงให
ทานสมาชิกสภาไดรับทราบ ขอบคุณครับ
ขอบคุณทานนายกฯ ครับ
ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ
เรี ย นท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู ท รงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร
และผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ทางเทศบาลได ด ำเนิ น การหลั งจากที่ ค ณะผู บ ริ ห าร
เขามาปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสวนขอมูลสวนตัวของทานนายกที่ใชเปน
หลักฐานการจัดตั้งสถานธนานุบาล แตปรากฏวาเมื่อวานทางสำนักงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนานุ บ าลขององค กรปกครองส ว นท องถิ่น (จสท.) ซึ่งเป น ผู ที่ จ ะตอ ง
อนุ มั ติ ในการจั ด ตั้ ง ฯ ได แ จ ง มาว า ขอเอกสารเพิ่ ม เติ ม ในส ว นของท า นนายกฯ
2 ประเด็น คือ หนังสือรับรองความประพฤติจากผูวาราชการจังหวัด เดิมผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมายใหนายอำเภอเปนผูรับรอง แตเนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (จสท.)ประสานมาวาจะตองให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับรองทานนายกฯ เลยตองขอมาปรับเอกสาร เมื่อวานได
ดำเนินการไปแลว แลวสงผูวาราชการจังหวัดแลว สวนของทานนายกฯ ก็ดำเนินการ
ในสวนของประวัติเพิ่มเติมไปแลว และหลังจากนั้นเมื่อเราไดเอกสารการรับรองนี้แลว
และดำเนิ นการเรียบรอย ทางสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุ บาลของ
องค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น (จสท.) จะมีก ารประชุม เพื่ ออนุมั ติให เรื่อ งเราจั ดตั้ งฯ
คาดวาคงไดจัดตั้ง คือ ทางสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (จสท.). ก็ไดโทรศัพทมาพูดคุยในเรื่องของเอกสารที่จะเพิ่มเติมก็
คือสงมาตลอด แลวก็ทราบวามีการประชุมไปรอบหนึ่งแลว ในสวนของอนุกรรมการ
ตอนนี้เปนของคณะกรรมการชุดใหญ เพราะฉะนั้นคิดวาเราคงจะไดรับการอนุญาตให
จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(จสท.) หลังจากที่ คณะกรรมการฯ อนุมัติแลว จึงตองขออนุมัติ จายขาดเงินสะสม
หลั งจากนั้ น สร างอาคารสถานธนานุ บ าล เมื่ อ สรา งอาคารใกล จ ะเสร็ จ แล ว จะซื้ อ
อุปกรณเพื่อที่จะนำไปติดตั้งที่สถานธนานุบาล เดี๋ยวคอยนำเรียนความกาวหนาใหกับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8
นายวัชระ ภูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)
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สมาชิกสภาเทศบาลไดทราบเรื่อย ๆ เมื่อไหรที่ทางสำนักงานคณะกรรมการจัดการ
สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (จสท.) เขาอนุมัติมาก็จะแจงให
ทุกๆ ทาน ไดรับทราบ ก็ขอนำเรียนไวเพียงแคนี้
ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ ทานเลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรื อ อภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม อี ก บ า ง ครั บ หากไม มี ส มาชิ ก สภาท านใดจะซั ก ถามหรื อ
ขออภิ ป ราย ผมจะขอมติ ต อสภาแห งนี้ ว า สมาชิ กสภาท านใดเห็ น ชอบตามญั ตติ ที่
คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมื อครับ สมาชิกสภายกมื อ เห็ นชอบ 11 ท าน ไมเห็ นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ บาง ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องที่จะแจงใหทราบ 2 เรื่อง นะครับ
เรื่องที่ 1 ผมมีเรื่องดี ๆ จะนำเสนอของชุมชนตลาดใหม การประปาสวนภูมิภาคไดขอ
พื้นที่ตลาดสดเทศบาลดานหลังเพื่อตั้งแทงคน้ำ ประมาณ 6 ลูก ผมไมแนใจในรายละเอียด
ตอนนี้ ได สร างฐานที่ ตั้ งแล ว เพื่ อแก ไขป ญ หาภั ยแล งตอนนี้ กำลั งดำเนิ น การอยู ของ
ปงบประมาณ 2564 เปนความโชคดีของพี่นองชาวตลาดใหมครับ
เรื่ องที่ 2 เรื่องที่ท านเอกชั ย ศรีพิ ทักษ ได พูดคุยเรื่องการขยายเขตไฟฟ าในรอบ
ที่แลว กระผม ปลัดเทศบาล ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ และ ส.ท.สุนทร ไดลงสำรวจพื้นที่
ได พู ดคุ ย เมื่ อเดื อนที่ แล วผมได ลงพื้ นที่ กั บกองช าง ไฟฟ าร อนพิ บู ลย ลงไปรั งวั ด เพื่ อ
ประมาณการ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายวัชระ ภูประเสริฐ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน อยากสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับกลองวงจรปด ที่ทานรองนายกฯ ไดไป
สำรวจจุดคะ อยากทราบพิกัดตรงไหนบาง ขอทราบรายละเอียดดวยคะ
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมขอขอบคุณ ส.ท.ทุกทาน ที่ชวยกันสนับสนุนทุกโครงการเพื่อประโยชน
ของพี่นองประชาชน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายเอกชั ย ศรีพิ ทักษ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
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เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องที่จะพูดคุย 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ผมขอเสนอเพิ่มโครงการ จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการคูระบายน้ำทางเขาตลาดใน งบประมาณ 140,000.-บาท
2. ฝ งท อเชื่ อมต อคู ระบายน้ ำหลั งตลาดรุงเรื อง เชื่ อมต อคู ระบายน้ ำสายจานเรียว
งบประมาณ 60,000.- บาท
3. โครงการก อสร างถนน คสล. สายบ านนางอำพั น ผิ วจราจรกวาง 3 เมตร ยาว
2 เมตร งบประมาณ 75,000.-บาท รวมทั้ง 3 โครงการ เปนเงิน 275,000.- บาท เปน
เงินเล็กนอย แตไดทั้ง 3 โครงการ
เรื่องที่ 2 การขอบริการสงน้ำ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เดือนกรกฎาคม 2564 เดือน
กุ มภาพั นธ จำนวน 5 ครั วเรื อน เดื อนมี นาคม จำนวน 22 ครั วเรือน เดื อนเมษายน
จำนวน 5 ครัวเรื อน เดื อนพฤษภาคม จำนวน 5 ครั วเรือน เดื อนกรกฎาคม จำนวน 96
ครัวเรือน รวมทั้งหมด 133 ครัวเรือน เปนจำนวนมากครับ วันหนึ่งสงประมาณ 3-4 หมื่น
ลิ ตร และเดื อนกรกฎาคม 2564 ที่ ผ านมาน้ ำประปาไม ไหล ทำนบ 3 ก็ แห งครั บ
เดื อดร อนถึ งหมู ที่ 7 เขาใช น้ ำประปาทำนบ 3 อยู ครั บ ฝากถึ งผู บ ริ ห ารด ว ยครั บ
ช วยสนั บ สนุ น เรื่ องน้ ำประปาให มาก ถนน คู ระบายน้ ำ พี่ น องประชาชนก็ อยากได
แตน้ำประปาเปนสิ่งหลอเลี้ยงชีวิตนะครับ มนุษยทุกคนก็ตองการน้ำ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงศเกษมพรกุล ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องที่จะพูดคุยอยู 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ผมอยากฝากเรื่องมาตรการป องกั นโรคโควิด – 2019 อยากให ฝากท าน
ประธานถึ งคณะผู บริ หาร อยากให มีมาตรการบั งคั บใช ที่ เข มงวด โดยมาตรการต าง ๆ
ผมพอทราบมาบางขอ แตการบังคับใชทั้งหมดเลยครับ บังคับใชโดยเขมงวด เพื่อใหเกิด
มาตรฐานเดียวกัน ไมใชมีการโอนออนผอนปรนตอสถานที่ ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งอาจจะสง
ผลเสียในระยะยาว
เรื่องที่ 2 ผมขอฝากเรื่องถังขยะ พี่นองประชาชนขอมาเยอะมากครับ ผมขอสนับสนุน
แนวคิดของนายจักรกริศน แปนเพ็ชร ที่สนับสนุนน้ำประปา ฝากถึงคณะผูบริหารดวยนะครับ
ขอขอบคุณ นายพงศกร พงษ เกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามี สมาชิ กสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องที่จะพูดคุย 4 เรื่อง ครับ
เรื่องที่ 1 เทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 ผมตองขอขอบคุณ
คณะผูบริหารที่เห็นถึงความสำคัญของสภาแหงนี้ และรับฟงเสียงของสภาแหงนี้ ซึ่งเปน
ตัวแทนของพี่นองประชาชน เชน เรื่องโครงสรางพื้นฐานที่เราไดเสนอไป จำนวน 6 โครงการ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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ที่จริงเราเสนอไปมากกวานี้นะครับ แตเราก็เขาใจคณะผูบริหารวางบประมาณ มีจำกั ด
ทานก็ไดใสมาในเทศบัญญัตินี้มาอยางครบถวน จำนวน 6 โครงการ
เรื่องที่ 2 เรื่องคูระบายน้ำชุมชนทายเรือ ในการอภิปรายของผมในครั้งที่ผานมาเจตนา
และจุดประสงคของผมไมใชจะไมเห็นดวย ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง แตผมอยากใหทานทำ
จนสุดสายคอยเพิ่มโครงการตอ เราตองรองรับการขยายครัวเรือนของชุมชนตรงนั้น ตอนนี้
มีการสรางบานหลังใหมประมาณ 5 หลังแลว ซึ่งไมมีที่ระบายน้ำผมขอเอยนาม เมื่อวัน
กอนคุณสายัญไดไปสรางบานและมาปรึกษากับกองชางเปนอยางดี แตก็ยังถูกรองเรียน
แตทานก็ไดทำบอเกรอะ บอบำบัด เปนอยางดีแลว ในการปลอยน้ำไปที่หลุมน้ำตรงนั้น
เราไดเขาไปดู แลถึงที่ สุดแลว น้ ำที่ ออกมาก็ มีคุณภาพพอสมควร แต ก็ยังมีการรองเรียน
อยู ดี แต ถ ามี คู ระบายน้ ำตรงนั้ นต อทั้ งสาย เพื่ อรองรั บการขยายตั วของชุ มชนตั้ งแต
แสวงคารแครถึงซอยหงสฟา มีการสรางบานอีกเยอะเลยครับ น้ำทิ้งจากครัวเรือนสำคัญ
เหมือนกัน ไมใชวาน้ำทวมอยางเดียว ผมอยากใหทำเรื่องเพิ่มทั้งสายของชุมชนนะครับ
เรื่องที่ 3 ผมไดเห็นในเอกสารคำแถลงงบประมาณของทานนายกฯ ขอ 1.1.5 รายการ
กั นเงิ นไว ยั งมิ ได ก อหนี้ ผู กพั น จำนวน 12 โครงการ รวมเป นเงิ น 11,631,000.-บาท
อยากใหเจาหนาที่ชวยอธิบายใหเห็นภาพดวยนะครับ วามีโครงการอะไรบาง
เรื่องที่ 4 สถานการณ โควิด – 2019 ในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบู ลย ตอนนี้หนั ก
หนามาก ตอนที่ประชุมสภามีสายเขามา มีผูปวยยืนยันเพิ่มมาก อีก 1 ราย หมูที่ 5 ซึ่งอยู
ใกลตัวเราเลย อาจจะติดมาจากตลาดคูขวาง เชื้อตัวใหมนี้ 4 – 5 เคสที่ผานมาที่ทุกคน
เห็ นอย างประจั กษ แล ว พอติ ด 1 คน แล วแพร ไปได ทั้ งครอบครัว 4 เคสที่ ผ านมาติ ด
ทั้งครอบครัว ที่โคกยาง 2 เคส ตลาดใหมไมไดติดทั้งครอบครัว ในตลาดรอนพิบูลยติดทั้ง
ครอบครัว ผมอยากใหทำแบบเชิงรุก ผมอยากใหทานตั้งซื้อชุด ATK ชุดละ 300 กวาบาท
ครั วเรือนละ 1 ชุ ด พอครับ ใครที่ เสี่ ยงที่ สุ ดในครัวเรื อนตรวจคนนั้ น ของเราประมาณ
2,000 ครั วเรื อน ใช งบประมาณ 700,000 กว าบาท การใช งบประมาณประเภทนี้
เหมาะสมที่สุดแลว ในชวงการระบาดแบบนี้ทำเชิงรุก แยกผูปวย แตทาน มีหนาที่ตอ ทาน
ควบคุ มเขาได ไหม ผมไดพูดคุยกับโรงพยาบาลรอนพิ บู ลยแลว เขาพรอมแตถามี กำลั ง
เพียงพอทานอาจจะทำศูนยพักคอยของทองถิ่นเอง เราอยาย่ำอยูกับที่สถานการณของเรา
ก็รุนแรงใชไดเลย ชุด ATK ที่ผูปวยตรวจแลวจะไมเปนผูปวยยืนยันทันที ถาทราบผลวาติด
แล วเราก็ ส ง PCR ของโรงพยาบาล จะกลายเป น ผู ป วยยื น ยั น และกั กตั วอยู ที่ บ าน
โรงพยาบาลจะส งคนนำยามาให ผู ป วยที่ ติ ดเชื้ อในเคสเจอเร็ วอาการไม ห นั กสั กราย
ไมแสดงอาการดวยซ้ำไป มีอีกรายหนึ่งผมเปนหวงเขามาก เขาเคยผาตัดและโรคประจำตัว
ของเขาก็ เยอะแต ไม แสดงอาการ อาการไม หนั ก การที่ ไม แสดงอาการ เขาสามารถเป น
พาหะได นะครับ กลัวจะไปติดกลุมเสี่ยงที่ เปนโรคเรื้อรัง ถาเทศบาลฯ นำรองไปขนาดนี้
อาจจะเปนเทศบาลฯ โมเดลก็ไดนะครับ ผมคิดวางบประมาณใชไดอยางแนนอน ใหลอง
ทำในเชิงรุก ผมเปนหวงมากในสถานการณในเขตเทศบาลฯ ในขณะนี้ แตเราจะทำแบบเชิง
รับแบบนี้อยางเดียวไมได พอเขาเปนแลวเราไปเยี่ยม เอาของไปเยี่ยมอยางเดียวไมได ขอ
เป น เชิ งรุ ก นะครั บ ตอนนี้ มี ห ลายยี่ ห อที่ อย.รั บ รองแล ว ผมฝากท านประธานถึ ง
คณะผูบริหารเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพร สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)
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ขอขอบคุณ นายจั กรพั นธุ จุ ลภักดิ์ ครับ ไม ทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมอยากใหฝายบริหารทำปายบอกทางตามถนนหนทางในเขตเทศบาล
มีรถของผูประกอบการ หจก. วิ่งบนถนนในเขตเทศบาลชำรุดทรุดโทรม รถบรรทุกหนัก
เกินน้ำหนักของถนนที่รองรับได ผมขอฝากทานประธานดวยครับ
ขอขอบคุณ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องที่จะเสนอประมาณ 3 เรื่องครับ
เรื่องที่ 1 ชุมชนสุวรรณรังสี เสนอใหติดตั้งลูกระนาดทางเขาวัดสุวรรณรังสี
เรื่องที่ 2 ถนนเปนหลุมเปนบอของชุมชนสุวรรณรังษี ซอมแลวแตยังไมเสร็จ
เรื่องที่ 3 มีพี่นองประชาชนวังไทรเสนอมาวาคูที่มีอยูอยากทำใหเปนคูรางวีใหรถวิ่งขางบน
ไดครับ
ขอขอบคุณ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ หากไมมี ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ เรื่องโควิด-2019
ผมมองวาอยากใหทำเชิงรุกอยางที่ นายจักรพันธุฯ ไดเสนอมาทำแบบครบวรจร ควรมีตัว
เทสซึ่งเปนการแยกผูปวยกับคนปกติออกจากกันทำสัก 1 รอบ ผมเทสมาแลว 3 วันกอน
หน านี้ แหย เข าไปประมาณ 2 เซนติ เมตร หลั งจากนั้ นหยดสารละลายลงในตั วเทส
ประมาณ 15 นาที ก็มีผลออกมา เราอยากทำให เทศบาลของเราปลอดเชื้ อ และอยูกัน
อย างสบายใจมากยิ่ งขึ้ นสั กรอบหนึ่ งนะครั บ รอบนี้ เป นการแยกว าคนไหนเป นคนไหน
ไมเปนในเบื้องตน ที่จริงแลวตองเทสทั้ง 100% ของคน งบประมาณอาจจะเยอะ 2,000
กวาครัวเรือน งบประมาณ 7 – 8 แสนบาท ก็แยกไดเลยวาบานไหนเปนบานไหนไมเปน
หลังจากนั้นทุกคนตองระมัดระวังตัวเองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนที่ยังไมเปน คนที่เปนตองไป
ที่พักคอย ซึ่งเมื่อเชาผมไดคุยกับนายอำเภอ ทานบอกวาจะมาคุยกับ ทานนายกฯ เรื่อง
ทำสถานที่ พักคอย ตำบลละ 1 จุด นาจะเป นนโยบายของจังหวัด ผมอยากให เทศบาล
ตั้ งงบประมาณในการมอบถุ งยั งชี พ เราต องดู แลผู ที่กักตัว 14 วั น พวกเขาไม มีรายได
ขอฝากผู บริ หารด วยครั บ ทุ กอย างถ าผู บริ หารไม ตั ดสิ นใจทำก็จบ พวกผมได แต เสนอ
แตอยากใหทำ ตอนนี้พี่นองประชาชนทุกคนเดือดรอนมาก รายไดไมคอยมีงานที่เคยทำ
5 วัน เหลื อแค 3 วัน โรงงานของผมเองที่อยูในตลาดชวงนี้หยุดวันเสารงานก็นอยลง
ถาคนที่ถูกกักตัวจะลำบากขนาดไหน เปนจังหวะที่เทศบาลฯตองลงไปชวย ผมมองอยาง
นั้น งบประมาณที่จะทำตอนนี้รัฐก็เปดทางใหนำมาใชได เงินเหลือจายปนี้ผมคิดวานาจะ
เหลืออีกเยอะ เพราะหลายโครงการนาจะไมไดทำแลว ถาผมดูจากเวลาที่เหลืออยูนะครับ
ผมอยากให ทำเปนเชิ งรุกเป นระบบ ขอฝากคณะผูบริหารวามีแนวคิดกั บเรื่องนี้ อยางไร
ถาจะรอวัคซีนแบบคนอื่นนาจะอีกนาน และคงตองอยูกับมัน ผมดูแนวโนมนาจะมีโอกาส
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)
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นะครับ ถาเราไมสามารถแยกไดตองยอมรับวาคนเป นผู ปวยโควิดไม มีอาการ ซึ่งเจาตั ว
ไม รู ตั วด วยว าเป น และสามารถแพร เชื้ อได การตรวจคั ด กรองสั กครั้ งน าจะดี และ
อีกประเด็นหนึ่งคือเปนไอเดียของนายอำเภอ พอคาแมคาในตลาดเอาเฉพาะที่เปนพอคา
แมคาในรอนพิบูลยไดไหมที่จะเขามาขาย แมคาจากที่อื่นไมตองมาใหหยุดไปกอนเปนไป
ไดไหมครับ เปนอีกแนวทางที่อยากจะนำเสนอนะครับ ชวยกันคิด ขอฝากดวยนะครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมขอตอบในบางประเด็นกอนนะครับ
เรื่องที่ 1 ถังขยะอาจจะชานิดหนึ่ง ตอนนี้ 30 % เขาจะใหเราซื้อจากวิสาหกิจขนาด
กลางขนาดยอมเพิ่งเสร็จและทำสัญญา นาจะประมาณ 1 เดือน ถึงจะไดที่ชาคือเราตอง
ต องให ได 30 % ทั้ งพั สดุ ทั้ งหมดของเทศบาล ตอนนี้ ยั งต องดำเนิ นการในเรื่ องของ
การจัดซื้อ
เรื่องที่ 2 เรื่องสำรวจจุดติดตั้งกลองวงจรปด ไดไปสำรวจมา จำนวน 42 จุด 52 ตัว
ตอนนี้ แค สำรวจนะครั บ อบจ.นครศรี ฯ เขาจะมาสำรวจอี กครั้ ง และจะได เท าไหร
ยังไมทราบเราทำครอบคลุมหมด ถาไดตามนี่ผมถือวาเทศบาลของเราครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมดเลย
เรื่ องที่ 3 เรื่องโควิ ดฝ ายบริ หารและพนั กงานเทศบาลดำเนิ นการอยู แต วันนี้ ได รั บ
ขอมูลมาจะตองไปนั่งคิดอีกครั้งหนึ่งวิเคราะหดูมันเปนสถานะการณที่เกิดขึ้นแลวนากลัว
ตามที่ทานประธานสภาพูด แตเราตองแกปญหาไปทีนะนิด ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุ ม ทุ กท าน ผมขอขอบคุ ณสมาชิ กสภาและท านประธานสภามากครับ ที่ เป นห วง
พี่น องประชาชนที่ไดรับความเดื อดรอน ที่ผ านมาสมาชิกสภาเสนอมาฝายบริหารอยาก
เสนอใหทุกโครงการแตติดอยูที่งบประมาณ ผมไดคุยกับนายจักรพันธุฯ ตลอดวาโครงการ
ที่ สำรวจไว หลายโครงการที่ ไม ได บรรจุ ในเทศบั ญญั ติ แต เราได จั ดทำแผนไว แล วมี เงิ น
เมื่ อไหรเราก็อยากจะทำให และที่ทานสมาชิกสภาท านอื่นเสนอมา คำรองเรียนมาจาก
พี่ น องประชาชนทุ กโครงการขอเรี ยนให เพื่ อนสมาชิ กสภาและประชาชนที่ รั บฟ งเสี ยง
ตามสายได รั บทราบด วย ทุ กอย างติ ดอยู ที่ งบประมาณผมอยากทำให ทุ กโครงการที่
เสนอมาครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท านรองนายกฯ สุ ทธิ รั กษ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ญัตติที่ถอนในวันนี้ขาราชการเขาทำมา ผมคิดวาผานมาจนถึงคณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
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และวั นที่ 25 มิถุนายน 2564 ผานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน วันที่ 5
กรกฎาคม 2564 ฝ ายคณะกรรมการพั ฒนาเทศบาล บอกตรง ๆ เราต องการพั ฒ นา
แต ผมก็ ไมทราบวามีเหตุผลอยางไรที่ทานไมรับไว เขาครั้งหลังก็ไมเปนไร และที่แสวง
คารแคร ขออธิบายอีกครั้งวาที่ลุมตรงนั้นน้ำก็ตองมาทางนั้น ผมอยากจะเรียนกับพี่นอง
ประชาชนว าถ าเกิ ดทำให ตลอดสายไม ทราบวาต องใช เงินเท าไหร จากตรงนั้ นไปแสวง
คารแครสูง 2 เมตร ที่จริงแลวน้ำมาลงตรงนั้น ถาแกตรงนั้นน้ำจะไมขัง ที่ผานมาหลายป
แล วไฟฟ าที่ รอบหลุ มนายอั้ นกับผมเป นผูซื้อหลอดไฟและติ ดไฟที่ เสาเอง เพื่อใหพี่ น อง
ประชาชนได ส ว าง เมื่ อฝนตกน้ ำท วมมองไม เห็ น รถวิ่ งลำบาก ตอนที่ ให เทศบาลฯ
ไปใสหลอดไฟใหผมขึ้นเองไมได เพราะวาสูง และผมขอตอบของนายพงศกรฯวามาตรฐาน
เดียวกันอยูแลวไมตองเปนหวง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ ผมขออธิบายเพิ่มเติมญัตติที่ 6 และญัตติที่ 7 ที่บอกวาไมรับที่
จริงแลวญัตติเดิมที่แจงมาผมไมไดบอกวาไมรับนะครับ ถาจะเสนอก็ตามญัตติที่ยื่นมากอน
3 วัน วันนี้มีการปรับแกในญัตติในวันที่มีการประชุมผมไมรับนะครับ เพราะฉะนั้นเอกสาร
ควรจะทำใหเรียบรอย ถายืนยันจะไมถอนญัตติอันเดิมผมก็ไมไดขัดของอะไร ที่เหลือก็มา
วากับที่ทางสภาเขาจะอนุมัติหรือไมอยางไร ขออนุญาตชี้แจงครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุ ม ทุกท าน ไมทราบวาเอกสารที่เจาหนาที่ไดจั ดสงไปแลววันที่เท าไหร ขออนุ ญาตให
ทานเลขานุการสภาตอบในที่ประชุมดวยครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุ ม ทุ กท าน ปลั ด ฯ ขอชี้ แจงนะคะ ป ญ หามี อยู ว า ปกติ เวลาจะส งหนั งสื อ ถึ ง
สภาเทศบาล ปลั ด ฯ จะต องตรวจสอบเอกสารพร อมเอกสารประกอบ และแจ งให
งานเลขานุการและกิ จการสภา แนบประมาณราคา กรณี เปนงานกอสราง ปรากฎกรณี
ญัตติของกองการศึกษา ไมแนบประมาณการที่กองชางแจง และกองการศึกษาใชราคา
จากแผนพัฒนาเทศบาล เสนอขออนุมัติสภา ราคา 370,000 บาท แตประมาณการของ
กองช าง ราคาของรั้วอยูที่ สามแสนต นๆ ซึ่งในแผนพัฒนาตั้ งไว ราคา 370,000 บาท
สงใหสมาชิกสภาเทศบาลในเวลา 3 วัน ครบถวน พอวันรุงขึ้นก็มาดูทบทวนญัตติอีกครั้ง
ปรากฏวา BOQ กับที่เสนอญัตติราคามันตางกัน เลยขอความชวยเหลือทางสภาเทศบาล
วาเราขอเปลี่ยนญัตติจากญัตติที่สงไป 3 วันกอน และเปลี่ยนเปนของวันนี้ เหตุผลที่ทำไม
ตองมี ป ญหาเป นความผิ ด เมื่อเป นเชนนี้ ในแบบที่ ถูกตองทั้ ง 2 โครงการ แต โครงการ
คูระบายน้ำไมแนใจวาจะตรงกันหรือเปลา ขอแรกคือมีการโอนเงินและกันเงินพอมีการกัน
เงินกังวลวาเงินเราจะไมพอ เพราะตามที่ทานนายกฯ รายงานไป ณ วันที่ 29 กรกฎาคม
2564 รายรั บจริงของเรา 49,876,320.65 บาท แต รายจ ายของเรา ณ วั นที่ 29
กรกฎาคม 2564 จำนวน 39,194,911.86 บาท สวนตางระหวางรายรับรายจายประมาณ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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สิบล านนิ ดๆ เลยคิ ดว าขอโอนเงิ นไว ก อน ปลายป คิ ดว าถ ามี เงินเข ามาเยอะๆ เพิ่ มขึ้ น
เราจะขออนุญาตกันเงินปลายปอีกรอบหนึ่ง ถาไมมีเงินก็ไมสามารถที่จะใชจายไดก็ตอง
ตกไปก็ ขอนำเรียนขอขัดของที่ ทำใหวันนี้ ตองถอนไป และเข าใหมในวันที่ 24 สิงหาคม
2564 อีกรอบหนึ่ง ขออนุญาตทำความเขาใจชี้แจง ในสวนของการขยายเขตไฟฟาที่ทาง
สมาชิกสภาเทศบาลไดนำเสนอเมื่อสักครูก็ไดคุยกับคณะผูบริหารถามีเงินเหลือจายปลายป
อยางที่ ได เรียน เราก็ คงดำเนิ นการให ทานให การไฟฟ าไดประมาณการราคา เราจะตอง
อุดหนุนใหกับการไฟฟา เพราะวาไฟฟาจะเปนผูควบคุมดูแลเราจำเปนตองโอนเงินใหกับ
สำนั กงานการไฟฟ า ส วนการประปาก็ เช น เดี ย วกั น จะต องโอนเป น เงิ น อุ ด หนุ น ให
การประปา แตการประปาอาจจะมี บ างที่จ างเหมาทำเอง จากการที่เคยมี ประสบการณ
จากที่ ทำงานเก ามี การอนุ มั ติ เองการประปาจะมาจั๊ มเชื่ อมกั บของเขา เขาจะมี ป ญหา
มากมายเลยคะ ของเทศบาลฯ ทานนายกฯจะอุดหนุนไปใหการประปาใหเขาอนุมัติจัดซื้อ
จั ดจ างเอง ลั กษณะเป นเงินอุ ดหนุ น ถ ามี เงินเหลื อจ ายก็ จะช วยเหลือพี่ น องประชาชน
อีกเรื่องหนึ่ งคือ เรื่องกีฬา ตั้งไว 50,000 บาท ยังไมไดซื้อในปนี้จะให กองการศึกษาไป
สำรวจดูวาอุปกรณกีฬาของเราที่มีอยูเดิมรวมกับที่มีผูบริจาคดวยแลวมีเทาไหร เพียงพอ
หรื อไม ชวงก อนหนานี้มีพี่นองประชาชนมาขอฟุตบอลบางทางเราใหยืมคะ จะตองไป
สำรวจที่เหลือกอน ถาซื้อตุนไวปหนาเกิดสถานะการณโควิดอีกเด็กๆจะไดออกกำลังกาย
ฝากถึงกองการศึกษา ตอไปเรื่องน้ำที่ทุกคนใหความสำคัญมาก นายจักรกริศนไดใหขอมูล
มาตั้งแต กุ มภาพันธ – กรกฎาคม 2564 รวม 133 ราย อาจจะมีกอนหน านั้นเยอะมาก
เฉพาะเดือนกรกฎาคม 2564 รวม 96 ราย ถือวาเยอะขอนำเรียนเบื้องตนคะ สวนเรื่องน้ำ
บาดาลโมเดลของปรีชาทอง-นาลึก คณะผูบริหารคิดกันวาเราตั้งใจตั้งแตแรกแลววาเราจะขอ
บ อบาดาลในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 13 – 14 แห ง จากทรัพยากรน้ ำมาเป นของเรา
เพื่ อให เทศบาลฯได ใช งบประมาณในการแก ไขป ญหาเรื่ องน้ ำให กั บพี่ น องประชาชน
ไม อ ยากให พี่ น อ งประชาชนซื้ อ ป ม น้ ำกั น เองเหมื อ นกั บ ชุ ม ชนปรี ช าทอง – นาลึ ก
คณะผูบริหาร เลยบอกวานาจะเตรียมในเรื่องบอบาดาลไวแกไขปญหาภัยแลง ใหพี่นอง
ประชาชนได ใช น้ ำบาดาล หรืออาจจะมี ถังน้ ำรองรับไว เหมื อนกั บที่ ทางประปาทำไวให
ขอนำเรี ยนว าเทศบาลฯได ของบประมาณไปยั งการประปาสวนภู มิภาคเมื่ อหลายเดื อน
ที่ แล วขอไป 2 จุด ชุมชนจานเรียวกับชุ มชนตลาดใหม ปรากฏวาชุมชนจานเรียวไมมี
สถานที่ เราจะตองใชสถานที่ 3x3 เมตร รอบหนาขอนำเรียนท านประธานสภาเทศบาล
และสมาชิ กเดี๋ ยวอาจจะขอไปอี กสั กรอบหนึ่ งป ห น าชุ มชนจานเรี ยวได ใช ป ระโยชน
เหมือนกับที่ตลาดใหม ตลาดใหมเขาใหมา 4 แทงค เพื่อแกไขปญหา เรื่องน้ำ สวนเรื่อง
บอบาดาลทานรองนายกฯสุทธิรักษฯ กำลังดำเนินการอยูขอชี้แจงเพียงแคนี้ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ
ผมขอฝากไปยังฝายกิจการสภาในเรื่องของการทำเอกสาร ในเรื่องของการทำแบบงาน
กอสราง ผมอยากใหเพิ่ม ปร.4 ปร.5 และอยากไดแบบแปลนมาเปนรูปภาพสักรูป 1 – 2
รูป วางานจะออกมาเปนยังไง แนบกับ ปร.4 ปร.5 มาผมจะไดไปดูที่หนางานกอนนิดหนึ่ง
กอนที่จะทำการกอสราง เชน คูอยูตรงไหน ชื่อสายของถนนบางที่ยาวไมทราบวาอยูตรงไหน
ของถนนเสนนั้นขอบคุณครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)
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ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญนายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน เรื่องคูระบายน้ำทายเรือสรุปวาทานไมไดฟงที่ผมอภิปราย ผมสนับสนุน
ครับและยังสนับสนุนใหทำทั้งสาย นั้นคือประเด็นที่ผมอภิปรายไป และทานนายกฯมาบอก
วาผมไมรับหลักการในเทศบัญญัติทานอาจจะพูดผิดเรารับหลักการไวใหแลวนะครับผมก็ยัง
งงอีกนะครับญัตติที่ 6 และญัตติที่ 7 ทานเปนผูถอนเองและหาวาสภาไมรับ ผมไดฟงทาน
เลขานุการสภาอธิบายแลว ไหนๆก็พูดถึงญัตติที่ 6 และญัตติที่ 7 แลว ผมอยากใหทานทำ
มาใหเสร็จเขามารอบหนา ฝากบอกคณะผูบริหารดวยวาราคาประมาณการของชางมาจาก
วิชาชีพชาง ควรจะราคาตรงกันไมใช 344,095 บาท ทานนำสูสภามา 370,000 บาท
ไมถูกตองนะครับ เพราะรายละเอียดโครงการทานเซ็นตมาครบทั้ง 3 ทาน ไมผานอยูแลว
ถาเสนอมาจริงๆ มีการกันเงินถาไมมีเงินก็กันไมไดฟงเหตุผลกอนนะครับในเรื่องนี้ และครั้ง
หนาขอใหทำมาให ครบทุกแบบกอสรางนะครับ แบบสรุปคากอสรางไม มีใครเซ็นตมาแม
แตคนเดียวทานนายกฯยังไมเซ็นตรับรองมาเลย ปร.4 ปร.5 ครั้งหนาดูใหเรียบรอยนะครับ
ญั ตติ ของคู ระบายน้ ำพู ดตรงๆเลยครั บส อและสุ มเสี่ ยงส อทุ จริ ตจนเกิ นไป ราคาที่ ตั้ งไว
499,900 บาท ผมไมไดติดใจเรื่องราคานะครับ แตพอไปดูในรายละเอียดของโครงการทาน
ขาดปายไปนะครับ มันสอเจตนาเกินที่ผมพูดตรงนี้ไมไดวาคณะผูบริหารนะครับวาสอเจตนา
ทุจริต แตสุมเสี่ยงมากที่จะโดนการตรวจสอบเพราะปายตกไป ประมาณการ 3,500 บาท
ถาใสปายเขาไปหาแสนกวาบาท มั่นสุมเสี่ยงเรามาชวยกันทำงานมาชวยกันคัดกรองในงาน
ของสภาตรงนี้ แตถามาราคา 499,900 บาท โดยตั ดป ายออกหรืออาจเป นการหลงลื ม
เรามาชวยกันทำงานทำสภากันแบบสรางสรรค เราชวยกันคัดกรองดูแลเราไมอยากเปนผูรอง
คณะผูบริหาร ทานทำใหถูกตองนะครับ
ขอขอบคุ ณ นายาจั กรพั นธุ จุ ลภั กดิ์ ครั บ ผมขออนุ ญาตครั้ งที่ แล วที่ ผมบอกว า
เนื่องจากทานสมาชิกสภาแจงความประสงครับฟงเรื่องราวที่ เดื อดรอนมา ทางเจาหน าที่
ที่ทำงานดานสภาไดทำสรุปมาก็จะขอติดตามงานที่สภาถามเมื่อคราวที่แลวในบางประเด็น
ที่ ไม มี ในวั นนี้ นายเอกชัย ศรีพิ ทั กษ ขอโป ะไฟ 3 โป ะ ทางเข านาโพธิ์รอหลายวั นแล ว
เรื่องถังขยะท านรองนายกฯสุเทพฯ ตอบแลว นายวัชระ ภูประเสริฐ ขอเพิ่ มโป ะทางไป
โรงเรียนดรุณศึกษา และชวยตัดหญาหลังตลาดสด และนายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ขอรถ JCB
ขุดลอกคลองที่ไฟฟาถาทำเสร็จแลวก็บอกดวยครับ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน แจงเรื่องหลุม
บ อข างโรงเรี ยนสุ วรรณษี นายจั กรกริ ศน แป นเพ็ ชร แจ งเรื่ องน้ ำประปา นายสมพร
สุ ขสวั ส ดิ์ แจ งเรื่ องขยายเขตไฟฟ าบ านนายประเสริ ฐ วี ระประเสริ ฐกุ ล นายพงศกร
พงษ เกษมพรกุ ล พู ดคุ ยเรื่ องการจั ดซื้ อเจลและแมสเรี ยบร อยแล วครั บ นางสาวอุ ไรวรรณ
สีงาม แจงเรื่องขยายไหลทางถนนนาโพธิ์ – หนองคูขัน ขอความคืบหนาจากคณะผูบริหาร
ดวยครับ
ขอเชิญทานรองนายกฯสุทธิรักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ท านสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน เรื่องโปะไฟของนายเอกชัย ศรีพิทักษ บางโปะไดทำแลว บางโปะก็ไมมี
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)
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สายดำก็ทำไมได ไดชี้แจงนอกรอบไปแลว ของนายสุนทร ขวัญชัยรัตน ที่ดรุณศึกษาทำเสร็จ
เรี ยบรอยแล ว ที่ นำเสนอมาเรื่องซ อมแซมหลุ มบ อ ผมได ให ช างไปดู แล วทำไม ได พี่ น อง
ประชาชนเขาทำกันเอง และเปนเขตของวัดดวย ตองเทคอนกรีตใชระยะทางเยอะ เราซอม
ไมไดเราตองซอมใหญ สวนของนายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ดำเนินการแลวที่หลังไฟฟา
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯสุทธิรักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ
เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผูทรงเกี ยรติ คณะผู บริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุ กทาน ขอติดตามเรื่องไหลทางนิ ดหนึ่งคะ ประสบดวยตัวเองเลยคะ เมื่อ 2 วันที่แลว
เพิ่งเปลี่ยนลอแม็กมาลอตกไปฝาลอแม็กเลยหายไปดวย ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณนางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญทานนายกฯครับ
เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผูทรงเกี ยรติ คณะผู บริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุ กทาน กอนหนานี้ทานปลัดไดชี้แจงในวาระที่ 6 และวาระที่ 7 ทราบกันแลวนะครับ
และเรื่องที่ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม พูดเรื่องตกไหลทาง ถาถามวาธุรกิจใหญคืออะไร ผมในฐานะ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผมเล็งเห็นแลววาถนนที่ชำรุด ถนนทรุด สาเหตุมาจากไหน
ผมถื อวาสมาชิกทุ กคนนาจะทราบนะครับ ถนนสายวังไทรคู ขนานสถานี รถไฟเขาน อย สาเหตุ ที่
รถใหญบรรทุกเกินน้ำหนัก มีรถสิบลอพวงเขาไปวิ่งมันก็ชำรุด ผมจะเรียนใหเพื่อนสมาชิก และ
ทานประธานได รับทราบข อมูลตรงนี้วาสาเหตุใดที่ถนนชำรุด เพราะทุ กงานทุ กโครงการผมก็ได
ลงพื่ นที่ ตลอด แม แต วันหยุ ดราชการผมก็ ลงพื้ นที่ ผมสอบถามจากพี่ น องประชาชนสาเหตุ
ที่ชำรุด ไมวาเรื่องอะไรก็ ดี น้ำประปา ถนนหนทางก็ดี เรื่องถังขยะก็ดี เพื่ อนำมาแก ไข
ปญหาใหกับพอแมพี่นองในเขตพื้นที่ ผมตองทำหนาที่รับผิดชอบตอพอแมพี่นองในเขต
พื้ นที่ และมาคุ ยกั บปลั ดเทศบาล คุยกับฝ ายบริหารนำมาเข าแผนทำโครงการเพื่อแกไข
ปญหาใหกับพอแมพี่นองประชาชน ทุกปญหาที่ทานสมาชิกสภาไดเสนอมา ผมจะนำไป
ดำเนินการใหถูกตองและใหอยูในกรอบ อยูในระเบียบ อยูในขอกฎหมาย และมีศีลธรรม
ขอชี้แจงใหทานประธานไดรับทราบครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมเกรงวาคณะผูบริหารโดยเฉพาะทานนายกฯจะเขาใจผิดในเรื่องที่ทานสมาชิกไดบอกไป
ถนนที่ทานสมาชิกบอก คือ ถนนสายนาโพธิ์เส นคอนกรีตไมใชเสนเรียบขนานถนนรถไฟตรงนั้ น
ชำรุด แต ในประเด็นของนางสาวอุไรวรรณ สีงาม ไดบอกไปคือเสนทางหารแฝงนาโพธิ์เป นถนน
คอนกรีตเปนเรื่องของไหลทาง น้ำแทงไหลทางไปบางสวนแลว ผมอยากจะทำความเขาใจใหตรงกัน
และในเรื่องของการทำธุรกิจตางๆ ของเขาเมื่อกอนที่ผมดำรงตำแหนงอยู จิตอาสาเขาก็มีในเรื่อง
ของเครื่องจักรของกองชาง ไมพรอมอยางไร แตของเขาพรอมสนับสนุนเสมอ ผมอยากจะบอกวาถึง
เขาจะทำธุรกิจอะไรเหตุเกิดถนนพังแบบไหนอยางไรอยูในความควบคุมของเทศบาลฯ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายตรี วิสุทธิคุณ
ที่ปรึกษานายกฯ

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ)
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เรามีหนาที่แกไขซอมแซมใหดีที่สุด เหมือนที่ทานสมาชิกทานหนึ่งบอกวาขอเปนป าย ทานจะ
ควบคุมแบบไหนลองจัดมาดูนะครับ ปายจำกัดน้ำหนัก แบบไหนอยางไรคุยกันในเรื่องธุรกิจตาง ๆ
ในเขตเทศบาลฯ ในเรื่องของรถที่จะใชผานในเขตเทศบาลฯ ถนนแบบไหนตองมาคุยกันครับ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผูทรงเกี ยรติ คณะผู บริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ขอเพิ่มเติมสักนิดที่นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ พูดโครงการไหนครับ สี่แสนกวาบาท
ที่ ไม มี ชื่ อป ายโครงการที่ ท านว าส อเรื่ องทุ จริ ตให ท านถอนคำพู ดด วยนะครั บ ที่ ท านพู ดว า
สอเรื่องทุจริต ผมถือวาผมบริหารดวยความโปรงใสยึดหลักกฎหมาย และมีศีลธรรม ไมอยากจะ
ติดคุกตอนแกนะครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่ม
เติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผูทรงเกี ยรติ คณะผู บริหาร และผูเขารวม
ประชุ ม ทุ กท าน ผมขอสรุ ปก อนครั บวาคุ ณไม ได ฟ งผมอภิ ปรายเลย ในประเด็ นที่ ผมบอกไป
ลองไปฟ งที่ ผมพู ดถอดเทปเลยก็ ได ผมไม ได ว าคุ ณ ผมว ามั นเป นการส อ ผมไม ถอนนะครั บ
กลับไปฟงใหดีนะครับ เวลาทานสมาชิกอภิปราย ผมบอกวาทางเราเองไมอยากเปนผูรองดวยซ้ำไป
เรามาชวยกันทำงาน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผูทรงเกี ยรติ คณะผู บริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมเขาใจแลวครับทั้ง 2 ทาน ตอไปผมจะมีคำสั่งใหผูอำนวยการกองชางดูแลใหดี
ไมใหเกิดเรื่องอยางนี้อีก ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญทานที่ปรึกษานายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ท านสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ถือวาเรื่องที่สำคัญ คือ เรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 และมีวาระอื่ น ๆ เพิ่ มเติมเข ามา ขอขอบคุณสมาชิกที่ ผานหลักการใน
วาระแรก ในส วนของผมเองก็ ไปทำหน าที่ เหมื อนกัน ตามนโยบายของเศรษฐกิ จเรื่องของอาชี พ
ตอนนี้คือราคามังคุดเพราะสถานะการณโควิดทุกคนตองชวยกัน เนื่องจากผลผลิตของมังคุดปนี้
ออกเยอะพอมาเจอสถานการณ โควิ ด เป นป ญหาที่ ทำให ราคามั งคุ ดตกต่ ำไม มี คนเก็ บ กิ โลละ
3 – 5 บาท วันนี้ไดแจงใหทานสมาชิกไดรับทราบเพื่อไปบอกกลาวกับพี่นองประชาชนชาวสวน
มังคุ ด และพี่ น องที่ฟงเสียงตามสายของออกมาเยอะ ระบายไมได แมแตตลาดหัวอิฐเรายังป ด
อีกตลาดหนึ่งคือตลาดตางประเทศ ประเทศจีนเปนหลักมีลงมาคัดตามเบอร 1,2,3 ตอนนี้เกิด
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
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อุทกภัยน้ำท วมประเทศจีน ประเทศจีนปดตลาด ไป 2 - 3 จุด การจราจรทางบกรถตองเดินทาง
เป นเวลา 10 วั น ต องไปรอที่ ด านรอเสี ยบปลั๊ กไฟ แต ไม มี ปลั๊ กไฟอยู ตรงนี้ ค างอยู อี ก 4 วั น
ประเทศจีนเขาตรวจเขมที่ทำใหราคาตกต่ำก็มีสวนเกี่ยวของกัน และมีนโยบายทางจังหวัดมาชวย
วาจะทำยังไงกับวิกฤตการระบายสินคาใหกิโลละ 3 บาท สุดทายก็หมดแลว ราคาเหมือนจะดีขึ้น
แตของไมมีแลว และของที่บนภูเขาเริ่มออกแลวราคานาจะดีนาจะผานวิกฤตนี้ไปได ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานที่ปรึกษานายกฯ ครับ เรื่องราคามังคุดเปนปญหาใหญของคนนครศรีฯ
เมื่อ 2 เดือนที่ผานม ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ บาง ขอเชิญครับ หากไมมี
สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรองนายกฯ
ท านที่ ปรึกษานายกฯ ท านเลขานุ การนายกฯ ท านสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ ทุ กท าน
พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้
ขอบคุณครับ

ปดประชุมเวลา 14.02 น.
(ลงชื่อ)................อัญชลี สมาทิน..............ผูจด/ผูพมิ พรายงานการประชุม
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ).............จารีวัฒน กุลเจริญ...........ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ)..............จักรพันธุ จุลภักดิ์.........ประธานกรรมการ
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ลงชื่อ)...............อุไรวรรณ สีงาม...........กรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
ลงชื่อ)........พงศกร พงษเกษมพรกุล....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)

