ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕65
ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
----------------------------

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

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

นายสุรเชษฐ
สุรภักดี
นางอรภักดิ์
เจนวิชชุเมธ
นายจักรพันธุ
จุลภักดิ์
นายจักรฤทธิ์
ชุมแกว
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
นายเอกชัย
ศรีพิทักษ
นายสาโรช
แซลิ่ม
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
สาโรช
สมพร
อุไรวรรณ
พงศกร
สุนทร
อำไพ
จารีวัฒน

สุรภักดี
เจนวิชชุเมธ
จุลภักดิ์
ชุมแกว
แปนเพ็ชร
ศรีพิทักษ
แซลิ่ม
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
นายคีตวิตย
นางธิดารัตน
นายประสิทธิ์

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
เพชรอนันต
แกวแกมจันทร
ชูแกว
วัดศรี

ตำแหนง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ
รองปลัดเทศบาล
ผูอำนวยการกองชาง
ผูอำนวยการกองการศึกษา
หัวหนาฝายปกครอง

ณรงค
แซใช
สุเทพ
ฤทธิรัตน
สุทธิรักษ มั่นคง
ตรี
วิสุทธิคณ
ุ
สุนิษา
เทวเดช
พรเทพ
เพชรอนันต
คีตวิตย แกวแกมจันทร
ธิดารัตน ชูแกว
ประสิทธิ์ วัดศรี

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

หมาย
เหตุ

2
ผูเขารวมประชุม (ตอ)
ลำดับที่
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.

ชื่อ – สกุล
นายทักษิณ
นางอมรรัตน
นางสาวอัญชลี
นางสาวสิริภรณ
นางอัญชลี
นางมัตติกา
นางสาววันณา

กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตำแหนง

สุทธิเจริญ
จันทรคง
อิสสภาพ
เทพนิมิตร
สมาทิน
กรดแกว
มูสิกะ

หัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ
หัวหนาฝายอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจาหนาที่วิเคราะหฯ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คนงาน
คนงาน

ลายมือชื่อ
ทักษิณ
อมรรัตน
อัญชลี
สิริภรณ
อัญชลี
มัตติกา
วันณา

สุทธิเจริญ
จันทรคง
อิสสภาพ
เทพนิมิตร
สมาทิน
กรดแกว
มูสิกะ

หมาย
เหตุ

เรี ย นท า นประธานสภาที ่ เ คารพ ท า นสมาชิ ก ผู  ท รงเกี ย รติ คณะผู  บริ ห าร
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูที่รับฟงเสียงตามสาย
และผู  ท ี ่ ร ั บ ฟ ง ทางเฟสบุ  ค ไลน วั น นี ้ เ ป น การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบองค ป ระชุ ม แล ว
ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศฯ
ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป 2565
...................................................
ตามที่ สภาเทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย ได กำหนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาล
สมั ยสามั ญ สมั ยที ่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕65 มี กำหนด ๓๐ วั น เริ ่ มตั ้ งแต ว ั นที่
1 – 30 สิ ง หาคม 2565 ตามมติ ท ี ่ ป ระชุ มสภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย แรก
เมื ่ อวั นที ่ 2 มี นาคม ๒๕65 และตามประกาศการกำหนดวั นเริ ่ มและจำนวนวั น
ของสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 และการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวัน
ของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕66 ลงวันที่ 3 มีนาคม ๒๕65 นั้น

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

3

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

นางสาวเจนจิรา สังขโชติ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห งพระราชบั ญญั ต ิ เทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว า ด ว ยขอบังคับการประชุ มสภาทองถิ ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕65 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65
สุรเชษฐ สุรภักดี
(นายสุรเชษฐ สุรภักดี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญคะ
เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ ผูที่รับฟงเสียงตามสาย
และผูฟงทางเฟสบุค วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำป พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 13 วาระ
ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ผมมีเรื่องที่จะแจงใหทราบ 2 เรื่อง นะครับ
เรื่องที่ 1 เรื่องพนักงานเทศบาลย ายมาปฏิ บัต ิราชการ จำนวน 3 ทาน และ
อีก 2 ทาน ไปราชการ ทานแรก คือ นางสาวเจนจิรา สังขโชติ ตำแหนง นักทรัพยากร
บุ คคลปฏิ บ ั ต ิ ก าร ย า ยมาจากเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที ่เ คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริ หาร
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางสาวเจนจิรา สังขโชติ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ยายมาจาก
เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ภูมิลำเนาเดิมอยูที่ตำบลที่วัง อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางสาวเจนจิรา สังขโชติ ครับ กระผมในนามประธานสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ยินดีตอนรับที่ไดมาทำงานรวมกัน ทำงานใหกับพี่นองประชาชน
ในพื ้ น เทศบาลตำบลร อ นพิ บ ูล ย สำหรับ อีก ท านที ่ ไม อยู ในขณะนี้ ทานที่ 2 คือ
นางบุษยาภรณ ใสสุข ตำแหนง เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ยายมาจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 วันนี้ลา ทานที่ 3
นางสาวณั ชชา ลิ จ  วน ตำแหน ง นั กวิ ชาการศึ กษาปฏิ บ ั ต ิ การ ย ายมาจากเทศบาล
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
เรื่องที่ 2 ขออนุญาตประชาสัมพันธงานวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ขอเชิญชวนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และประชาชนที่รับฟงเสียงตามสายทุกทาน นะครับ ขณะนี้กำลังรับสมัครอยูครับ
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

4
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมเมื่อวันที่
2 มีนาคม 2565
ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมั ย สามั ญ สมั ยแรก ประจำป พ.ศ. 2565 ประชุ มเมื ่ อวั นที ่ 2 มี นาคม 2565
ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 22 หนา ประกอบดวย 8 วาระดวยกัน หนาที่ 1
เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 13 ทาน ผูไมมาประชุม ไมมี ผูเขารวมประชุม จำนวน
10 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 อีกจำนวน 3 ทาน และ
เปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงให
ที่ประชุมทราบ วันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหทราบ จำนวน 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 ขอแสดงความยินดี
กั บนายสาโรช แซ ล ิ่ ม ตำแหน ง สมาชิ กสภาเทศบาล ซึ ่ งคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ไดประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 เรื่องที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับ
นางธิดารัตน ชูแกว ตำแหนง ผูอำนวยการกองการศึกษา เรื่องที่ 3 ขอแสดงความยินดีกับ
นางอมรรัตน จันคง ตำแหนง หัวหนาฝายอำนวยการ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป 2564 ประชุมเมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2564 จนถึง หนาที่ 5 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่อง
ขอความเห็นชอบเพื่อใหผูเชาอาคารจำหนายสินคารายเดิมตอสัญญาเชาโดยไมตองประมูล
ของกองคลัง จนถึง หนาที่ 7 มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง
1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวด
ค าครุ ภ ั ณฑ ครุ ภ ั ณฑ สำนั กงาน ของกองคลัง จนถึง หนาที่ 9 มติที่ประชุมเห็นชอบ
11 ท าน ไม เห็นชอบ ไมมี และงดออกเสี ยง 1 เสี ยง ระเบี ย บวาระที่ 5 ญั ต ติ เ รื ่ อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค าที ่ ด ิ นและสิ ่ งก อสร าง โครงการปรั บปรุ งป อมเป นหอพระ จนถึ ง หน าที ่ 10
มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2565 จนถึง หนาที่ 12 มติที่ประชุม
เห็นชอบใหกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2565 ดังนี้
- สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
- สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565
- สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565
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6.2 การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2566 มติที่ประชุมเห็นชอบให
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 2
มีนาคม 2566 มีกำหนด 30 วัน ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณากำหนดระเบียบ
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสำหรับใหประชาชนเขารับฟง การ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พ.ศ. 2565 จนถึง หนาที่ 15 เห็นชอบรางระเบียบสภา
เทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย ว าด วยหลั กเกณฑ และวิ ธ ี การสำหรั บให ประชาชนเข าฟ ง
การประชุ มสภาเทศบาลตำบลรอนพิบ ูลย พ.ศ. 2565 รั บทราบ และระเบี ยบวาระที่ 8
ญัตติเรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
1. นายเอกชัย ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่เขาไปดำเนินการขุดลอกคูคลอง สายนาโพธิ์
บานลุงเขิน ขณะนี้ดำเนินการเรียบรอยแลว
เรื่องที่ 2 การติดตั้งกระจกโคงไดดำเนินการเรียบรอยแลว ขอบคุณครับ
2. นายจั กรกริ ศน แป นเพ็ ชร สมาชิ กสภาเทศบาล สอบถามเรื ่ องน้ ำประปาว า
ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแลว อยากทราบแบบแปลน ขนาดของถังน้ำ และเครื่องกรองน้ำครับ
3. นายอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล ไดเสนอ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดนำหินไปถมที่ขางตู ATM ตลอดแนว
เรื่องที่ 2 ถนนทางเขาบานทุงโหมะน้ำทวมขังเปนแอง ฝากคณะผูบริหารดวยคะ
4. นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 6 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอติดตามโครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ไมทราบวาไปถึงขั้นตอนไหนแลว เรื่องที่ 2 เครื่องกรองน้ำชุมชนปรีชาทอง - นาลึก และ
ชุมชนวัดเทพนมเชือด
เรื่องที่ 3 การขออนุญาตใชพื้นที่ทำถนน คสล.สายบานทายเรือกับสำนักพุทธศาสนา
ไมทราบวาดำเนินการไปถึงไหนแลว ครับ
เรื่องที่ 4 ไดรับเรื่องรองเรียนมาจาก คุณพัชระ ปฐมนุพงศ เรื่องการปกหมุดลุกล้ำ
ทางสาธารณะประโยชน
เรื่องที่ 5 ขอลูกระนาดที่ทายเรือ 1 จุด
เรื่องที่ 6 ขอไฟฟาสาธารณะเพิ่มอีก 1 จุด หนารานนายเติบ ขอบคุณครับ
5. นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล มีพี่นองประชาชนชุมชน
ตลาดเกษตร หนาสหกรณการเกษตรขอลูกระนาดมา เนื่องจากมีรถวิ่งเร็ว และมีเด็กเล็กๆ
อาศัยอยูบริเวณนั้น
6. นายพงศกร พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหารไดสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณหนาบานเจกอูด
เรื่องที่ 2 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดปรับปรุงเสนทางสายหนาโรงเรียนดรุณศึกษา
สายเรียบรางรถไฟบ านหนองเป ดไปยั งโรงอิฐสมหมาย และสายนายเพียรไปจรดนาโพธิ์
ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

7. นายสมพร สุขสวัส ดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอขยายเขตไฟฟาสายบ านนายเสมียนทางเขาบานศาลาจาก
เรื่องที่ 2หลุมบอบริเวณสะพานเขานอยไปทางบานหินลับ
เรื่องที่ 3 ขอใหทำทาน้ำลอยกระทง ที่บริเวณชุมชนศาลาจาก - เขานอย
8. นายสุนทร ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ขอใหเทศบาลชวยนำหินไปถมถนน
สายบ า นป า บูร ณ ตรงนั้น เปน หลุมบอเยอะ และแจงเรื่องถนนสายบริเวณโรงปุย
โคกยางที่เปนโรงยางเกา มีหลุมบอเยอะ ขอบคุณครับ
9. นางอำไพ ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล แจงเรื่องการเก็บคาขยะ พี่นองประชาชน
ฝากมาคะ อยากใหเก็บเปนประจำทุกเดือน
10. นางสาวอุไรวรรณ สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 หลอดไฟฟาไมคอยสวางใหแสงนอยมาก เนื่องจากใชงานมานาน
เรื่องที่ 2 กระจกโคงวัดเขานอยชำรุดชวยเปลี่ยนใหดวยคะ
เรื่องที่ 3 ถนนสายวัดเทพนมเชือดไปนาลึกเกิดการทรุดตัวของถนนทำให
เปนลองหลุมลึก
11. นายคี ตวิ ทย แก วแกมจั นทร ผู  อำนวยการกองช าง ได ช ี ้ แจงเกี ่ ยวกั บวิ ธี
การตรวจสอบในโฉนดที่ดินที่มีการลุกล้ำดังกลาว
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไขในสวนที่
ไมถูกตองบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ครับ
รั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยแรก ประจำป 2565
ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
ญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาล
ตำบลร อ นพิ บ ู ล ย จะได เ สนอร า งเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ยประจำป ต อ
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการดำเนิ น การ ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วั น ที ่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

เงินฝากธนาคาร
จำนวน 73,287,397.91 บาท
เงินสะสม
จำนวน 41,194,090.62 บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 15,859,359.68 บาท
รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพัน
และยังไมไดเบิกจาย จำนวน - โครงการ รวม
จำนวน 1,985,399.00 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
จำนวน 31 โครงการ รวม
จำนวน 3,647,600.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง
จำนวน 18,613,794.65 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จำนวน 67,553,289.66 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จำนวน 804,478.64 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จำนวน 1,271,277.00 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จำนวน 1,401,237.57 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพานิชย
จำนวน
0.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จำนวน 65,350.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน
จำนวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน 31,503,904.94 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
จำนวน 32,507,041.51บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลที่ใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 747,268.00บาท
2.3 รายจายจริง จำนวน 53,693,696.42 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จำนวน 19,874,932.36 บาท
งบบุคลากร
จำนวน 19,046,369.34 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน 10,516,954.72 บาท
งบลงทุน
จำนวน 112,080.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 4,143,360.00 บาท
งบรายจายอื่น
จำนวน
0.00 บาท
2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
จำนวน 676,567.00 บาท
2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่ จำนวน 0.00 บาท
2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน
0.00 บาท
2.7 รายจายที่จายจากเงินกู
จำนวน
0.00 บาท
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(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

804,478.64
1,271,277.00
1,401,237.57
65,350.00
0.00
3,542,343.21

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

2,410,000.00
1,532,040.00
1,350,000.00
330,500.00
10,000.00
5,632,540.00

31,503,904.94 32,838,000.00
31,503,904.94 32,838,000.00

32,790,000.00
32,790,000.00

32,507,041.51 31,710,000.00
32,507,041.51 31,710,000.00

33,800,000.00
32,507,041.51

67,553,289.66 70,000,000.00

72,222,540.00

รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม

ประมาณการ
ป 2566

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

9
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป 2564

19,874,932.36
19,046,369.34
0,516,954.72
112,080.00
4,143,360.00
รวมจายจากงบประมาณ 53,693,696.42

ประมาณการ
ป 2565
21,577,060.00
23,277,360.00
16,994,184.00
2,601,316.00
5,536,080.00
69,986,000.00

ประมาณการ
ป 2566
21,914,980.00
23,403,020.00
16,722,400.00
2,956,000.00
7,204,500.00
72,200,900.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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 จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ยอดรวม
17,267,380
3,271,660
12,257,380
2,634,000
495,340
6,405,260
800,000
999,500
6,155,400
21,914,980
72,200,900
ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ดั งนั้ น เพื่อปฏิบัติเปน ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดว ยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ป จ จุ บัน จึ งขอเสนอญัตติฯ นี้ ต อสภาเทศบาลตำบลร อนพิบูลย เพื่ อพิ จ ารณาให
ความเห็นชอบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอขอบคุ ณ ทานนายกฯ ครั บ ไมทราบวามีส มาชิกสภาทานใดจะตรวจสอบ
และพิจารณาร างเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ าย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) บางไหมครับ และกอนที่จะพิจารณาวาจะรับหลักการ
รางเทศบัญญัติฯ หรือไมนั้น
ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรี ย นท า นประธานสภาที ่ เ คารพ ท า นสมาชิ ก ผู  ท รงเกี ย รติ คณะผู  บ ริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน วาระแรก คือ ขั้นรับหลักการ ขออนุญาตชี้แจงระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 47 ในการพิจ ารณารางขอบั ญญั ติว าระที่ห นึ่ง ใหที่ประชุมสภาท องถิ่ น
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
หรื อ ไม หากมี ส มาชิ ก สภาท อ งถิ ่ น ประสงค จ ะอภิ ป ราย ห า มไม ใ ห ล งมติ ก  อ นที่
สมาชิกสภาไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว
เพื ่ อประโยชนแกการพิจ ารณารางขอบัญ ญัติว าระที่ห นึ่ง สภาทองถิ่น จะให
คณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ
ไม ทราบว ามีสมาชิ กสภาท านใดจะอภิ ปรายร างเทศบัญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 บางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้มารวมกันพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะผูบริหาร ที่นำมาเสนอสภาในวันนี้ ถามองที่
ยอดเงินปนี้นาดีใจนะครับ ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นที่ 72 ลานบาท จากปที่แลว
70 ลานบาท ที่เพิ่มขึ้นมา คือ คาอาหารกลางวัน ไมไดเปนงบพัฒนาเลย เงินผูสูงอายุที่
เพิ่มขึ้นมาอี กเยอะ ไดรับขอมูลจากท านปลัดฯ วาคาอาหารกลางวั นรายคนเพิ่ มขึ้ น
จากเดิ ม 21 บาท เพิ ่ มเป น 28 บาท จากการที ่ ด ู ร  างเทศบั ญญั ต ิ ฉบั บนี ้ ผมคิ ดว า
คณะผูบริหารไดทำมาอยางครอบคลุมในทุกดาน และที่ผานมาผลงานของทานที่โดดเดน
คือ งานกลุมสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเริ่มตั้งไขเปนรูปเปนรางขึ้นมาแลว และอีกสวนหนึ่ง
อาจจะมี การเปลี่ ย นแปลงไปอี กมิ ต ิ ใหม อ ี ก ของพี ่ น  องคณะกรรมการชุ มชน เช น
การอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลยของเรา ซึ่งมีระเบียบ
รองรับที่ชัดเจน คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เป ดโอกาสใหไดใชจ ายเงิ น คณะกรรมการชุมชนเป นกลไกที ่ สำคั ญของเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย ปที่แลวตั้งไว 100,000.- บาท แตเกิดปญหาวาไมมีใครกลาจาย เพราะวา
มี หนั งสื อหารื อของจั งหวั ดสงขลา และมี ระเบี ยบที ่ ย  อนแย งกั นเอง เช น ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 และพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 มาตรา 4 และมาตรา 12 ตองดูใหดีบางครั้งไปมุงเนนเทศบาลเมื อง หรือ
เทศบาลนคร เขาอาจจะพูดถึงกำนัน ผูใหญบาน แตของเราเปนแคเทศบาลตำบล และ
ที่ยอนแยงเขาไปอีก คือ มีองคการบริหารสวนตำบลที่ลอมอยูดานนอก ของเราอยูตรงกลาง
รอความชัดเจนกอนดีกวา แตทีมสภาทั้งหมดไดคุยกับคณะกรรมการชุมชน มีระเบียบรองรับ
ไมใชชุมชนละ 10,000.-บาท อาจจะจายชุมชนละ 20,000.-บาท ก็ได เดี๋ยวใหปลัดฯ
ชี้แจงอีกครั้ง ผมคิดวาควรนำเงินนี้ไปใหเขาดำเนินงานเพื่อความคลองตัว อยาลืมนะครับวา
คณะกรรมการชุมชนเปนกลไกที่สำคัญกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไมวาจะเปนฝายบริหาร
ฝายสภา ฝายคณะกรรมการชุมชน จะขาดสวนใดสวนหนึ่งไปไมได ผมคิดวาคณะกรรมการ
ชุมชน มีบทบาทที่สำคัญ และฝายสภาไดคุยกันวาถารางเทศบัญญัติฉบับนี้ยังตั้งจาย จำนวน
10,000.- บาท รวมเปนเงิน 100,000.-บาท อาจจะใชกลไกของสภาเพิ่มไปใหนะครับ แตตอง
ขอปรึกษากับปลัดฯ ผูถือระเบียบกอนครับ และอีกสวนหนึ่งผมอยากใหเปดไปดูหนาที่ 50/58
ในใบขวางเปนความอึดอัดใจของผมและเพื่อนสมาชิกสภา ซึ่งเปนเรื่องของการแขงขันกีฬาเด็ก
เยาวชน และประชาชนของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในป พ.ศ. 2565 ตั้งไว 285,000.- บาท
ป พ.ศ. 2566 ในร างเทศบั ญญั ติ ฉบั บนี ้ เพิ ่ มขึ ้ นมาเป น จำนวน 300,000.-บาท
ตั้งงบประมาณไวทุกป แตเสียดายวาปนี้ไมไดจัด ทั้งๆ ที่เทศบาลใกลเคียงเขาจัด ทานอยาลืม
นะครับ กีฬาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดดเดนมาตลอด ยิ่งใหญมาตลอด ผมก็ทราบดีวา
3 ป ที่ผานมาติดปญหาเรื่องโควิด แตปที่ผานมานาจะจัดนะครับ แตไมทราบดวยเหตุผลอันใด
และในป พ.ศ. 2566 อยากจะใหคณะผูบริหารออกมายืนยันวาจะไดจัดแนนอน เพราะไมได
ขัดระเบียบอะไร ผมอยากใหคณะผูบริหารชี้แจงนะครับ และขออนุญาตสอบถาม เรื่องประเพณี
ลอยกระทงที่ตั้งงบประมาณไว ป 2565 30,000 กวาบาท แตในรางฉบับนี้ตั้งไว จำนวน
100,000.-บาท ผมอยากทราบวาจะดำเนินการรูปแบบไหนอยางไร และประเพณีสงกราต
วันกตัญู ยอดเงินกระโดดขึ้นมาจาก 10,000.- บาท เพิ่มขึ้นเปน จำนวน 100,000.- บาท
อยากทราบวาทานจะดำเนินการแบบไหนอยางไร เพื่อใหสมาชิกสภาไดพิจารณา ผมขอฝากไว
ดวยครับ 2 – 3 ประเด็น ชวยตอบดวย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร และ
ผู  เข าร วมประชุม ทุ กท าน ตามที ่ ได ด ู ร  างเทศบั ญญั ติ ฯ ฉบั บนี ้ ก็ ต  องขอขอบคุ ณ
คณะผูบริหารที่ไดตั้งงบประมาณการจัดการแขงขันกีฬาไว แตงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไม ได นำมาใช ผมอยากให คณะผู บริ หารนำงบประมาณมาใช เพราะมี ประโยชน กั บ
ประชาชน ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

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

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางธิดารัตน ชูแกว
ผูอำนวยการกองการศึกษา

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอชี้แจงดังนี้
เรื่องที่ 1 ที่งบประมาณเพิ่มขึ้นเปน 72 ลานบาท จากเดิม 70 ลานบาท กรณี
เรื่องนม เรื่องอาหารกลางวัน เปนงบประมาณที่ผานมาและผานไป ซึ่งจำเปนตองบรรจุเขาไป
เรื่องที่ 2 เรื่องกีฬาไดคุยกันแลว สถานการณในขณะนี้ยังไมเสถียร ถาจัดกิจกรรม
แลวไดไมเต็มที่ แมสยังไมกลาถอด ผมคิดวาถามีการแขงขันกีฬาแลวทำไดไมเต็ มที่
ถาถามวายืนยันไดไหมวาจะจัดการแขงขันกีฬาใน พ.ศ. 2566 นั้น ผมไมกลายื นยัน
เพราะวาอนาคตไมมีอะไรแนนอน ไมมีใครรูวาจะเกิดอะไรขึ้นอีก แตความตั้งใจอยาก
จะจัด และจัดเต็มรูปแบบแนนอนคิดกันอยู ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใด
จะอภิปราย เพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุ กท าน ผมอยากทราบวาเรื่ องลอยกระทงตั ้งงบประมาณไวจะทำเองหรื อ
อุ ดหนุ นหรื ออย างไรครับ ผมอยากทราบนโยบายรู ปแบบการจั ดกิจกรรม และเรื่อง
ของประเพณีสงกรานต วันกตัญู ก็เหมือนกัน และเรื่องจัดงานประเพณีหลอเทียน
พรรษาผมเพิ่ งเห็ น ไปอยู  ในโครงการจัดงานวันเข าพรรษาใช ไหมครับ หน า 50,58
โครงการหลอเทียนพรรษาที่จัดงานที่ตลาดใหมใชไหมครับ ชวยอธิบายโครงการประเพณี
วันเขาพรรษา และหลอเทียนพรรษาดวย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นางธิดารัตน ชูแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ในกรณีโครงการลอยกระทงที่ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อสงเสริ ม
การจัดกิจกรรมของชุมชนวัดเขานอย ชุมชนตลาดใน สวนรายละเอียดจะตกลงกับชุมชน
อีกครั้งหนึ่ง สวนโครงการสงกรานตที่ตั้งจากเดิมปที่แลว 10,000.- บาท ปนี้เพิ่มมาเปน
100,000.- บาท เนื่องจากสถานการณโควิด ในปที่ผานมามีการตั้งพระพุทธรูปรดน้ำ
ในตลาด สำหรับปนี้ที่ตั้งไว 100,000.- บาท ตั้งใจจะจัดเต็มรูปแบบที่วัดเทพนมเชือด
สวนโครงการเขาพรรษาเดิมเปนโครงการประเพณีหลอเทียนพรรษา ซึ่งในปงบประมาณ 2565
ไมไดจัดหลอเทียน จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนเปนโครงการประเพณีเขาพรรษา มีการสมโภช
เทียนพรรษาและแหเทียนพรรษาไปยังวัดตางๆ ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางธิดารัตน ชูแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพร ภูปาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร และ
ผู  เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ตามที่ทานสมาชิกสภาไดสอบถามในเรื่องอุดหนุนใหชุมชน
ชุมชนละ 100,000.- บาท หลักเกณฑที่จะใหตอง 10,000.- บาท หรือมากกวานั้นไหม
แต ห ลั กเกณฑ ไม ได กำหนดไว แต จ ะพิ จ ารณาจากการเงิ น การคลั ง และมองว า
เปนครั้งแรกเปนการนำร องก อน สวนรายละเอียดตอ อยากจะเชิญนักพัฒนาชุ มชน
ที่ดูแลในเรื่องของระเบียบมาชี้แจงตอสภา ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายสมพร ภูปาน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ในสวนของเงิ นอุ ดหนุ นคณะกรรมการชุ มชน เพิ่งตั้งป นี้เปนป แรก
แตมีเรื่องของระเบียบที่ยอนแยงกันเรื่องของขอกฎหมายเล็กนอย เลยยังไมไดเบิกจาย
ที่จริงแลวตั้งใจจะจายใหกับชุมชน ซึ่งมีการเขียนโครงการและทางชุมชนไดรางโครงการ
เสร็จเรียบรอยแลว เปนแบบฟอรมเหมือนกันทุกชุมชน พรอมที่จะดำเนินการเบิกจาย
แตเผอิญวาเพิ่งไดรั บหนั งสื อหารื อจากจั งหวัดสงขลา ไปที่กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงมหาดไทยตอบกลับมาวา ในสวนของคณะกรรมการชุมชนใดที่มีผูใหญ บ าน
ไมสามารถจัดตั้งได เลยเปนประเด็นกันอยูและเกิดความไมชัดเจนในคณะกรรมการ
ชุมชนวาจะอุดหนุนไดหรือไม สำหรับความชัดเจน งานพัฒนาชุมชน ไดทำหนังสือหารือ
ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ถาเขาตอบไดเขาก็จะตอบมา แตถาเขาตอบไมได เขาตอง
หารือกับกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง พื้นที่ในของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไมไดมีพื้นที่
ทั้งหมูบาน เทศบาลตำบลรอนพิบูลยเกิดจากการเปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลมาเป น
เทศบาล ซึ่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาลมาเปนเทศบาล พ.ศ. 2542
มาตรา 13 ระบุไววา ใหผูใหญบาน กำนัน ในเขตพื้นที่ใหสิ้นสุดลงภายใน 5 ป แตพอ
มาระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ออกมา
มาตรา 4 บอกวาเทศบาลใดที่ไมไดแตงตั้งผูใหญบานตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.จัดตั้ง 2496
ก็สามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนได แตพอไปดูมาตรา 4 เขาบอกวาเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง คือ ปกติไมมีผูใหญบานอยูแลวครับ เทศบาลตำบล ถาไมมีความจำเปนตองมี
ผู  ใหญ บ  านก็ ใ ห ร ั ฐ มนตรี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ซึ ่ งยั งไม ม ี ก ารประกาศ
พอเกิ ดความสั บสนระหว าง พ.ร.บ.เปลี ่ ยนฐานะจากสุ ขาภิ บาลเป นเทศบาลตำบล
พ.ศ. 2542 กับ พรบ.จัดตั้ง พ.ศ. 2496 มาตรา 4 เลยตองใหจังหวัดฯ และกระทรวงมหาดไทย
ตอบมาวาจะดำเนินการไดหรือไม เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ยกฐานะจากสุขาภิบาล
มาเปนเทศบาล ยังคงจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนตั้งมาตั้งแต ป พ.ศ. 2544 มีระเบียบ
ของเทศบาลชั ดเจน ตองรอคำตอบหารือวาเขาจะฟนธงวาอยางไร แตหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทยที่ตอบของจังหวัดสงขลามามีแนบทายมาวาใหทุกอำเภอ ทุกทองถิ่น
ถือปฏิบัติ ของเรายังมีชองอยูวาในสวนของ พรบ.เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลมาเปน
เทศบาล มาตรา 13 ที่กำหนดใหผูใหญบานสิ้นสุดลง มาตีความวาไมมีผูใหญบ านใน
พื้นที่เทศบาลของเรา สามารถตั้งคณะกรรมการชุมชนตอไปและจายเงินอุดหนุนได
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

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

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ไดหรือไม
ถามีหนังสือตอบกลับมาก็คอยมาสรุปกัน ถาเขาบอกมาวาอุดหนุนไดเงินงบประมาณ
สามารถตั้งไดมากกวา 10,000.-บาท ขึ้นอยูกับศักยภาพการบริหารงานของชุมชนเอง
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายสมพร ภูปาน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาท านใดจะอภิ ปราย
เพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอวาจะใชกลไกของสภาเพิ่มใหกับชุมชนละ 20,000.- บาท
ผมคิดวาเรื่องนี้ผาน ถาไมผานผูบริหารไมสั่งจายก็ไมผิดอะไร ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน อยากทราบโครงการจางเหมาบริการครูฝกสอนออกกำลังกายดวยการ
เต น แอโรบิ ก ซี ่ ง อยู  ห น า 34/58 มี เ งิ น ตั ้ ง ไว 30,000.-บาท เงิ น สำหรั บ จ า ง
ครูฝก สอนตองมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน จึงจะเริ่มโครงการนี้ได ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน สำหรับโครงการนี้บรรจุในแผนงานสาธารณสุข ขอนำเรียนวาที่ผานมา
ไดตั้งงบประมาณสำหรับครูฝกสอน ขณะนี้คนที่มาเตนนอยลงไมถึง 10 คน ไมคุมคากับ
คาจางครูฝกสอน ปนี้ก็ตั้งงบประมาณไวใหเหมือนเดิมเผื่อจะมีการเตนแอโรบิกตอได คือ
จะตองมีผูนำเตนที่อยูในพื้นที่เปนหลัก สวนคนที่มาเตนอยางนอย 20 – 30 คน เพื่อให
เกิดความคุมคากับเงินที่ตองจายไป เดือนละ 3,500.- บาท ตามระเบียบที่กำหนดไวให
ตั้งรองรับไวใหจัดเปนโครงการได ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน หนา 57/58 เรื่อง การปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเขานาโพธิ์ – หนองคูขัน หมูที่ 7 รบกวนชวยเรงดำเนินการเปดงานใหดวยเพราะ
เหลือเวลาอีกไมเยอะแลวกลัวจะไมทัน ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกบางครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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มติที่ประชุม
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ถาหากไมมีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมแหงนี้
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่หนึ่ง โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ 11 ทาน
สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่หนึ่ง โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตอไปเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรี ยนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกี ยรติ คณะผูบริ หาร
และผู  เข าร วมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวย
ข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ ่ น พ.ศ. 2547 แก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ 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 สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความจำเปนแกกิจการ
ในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
ขอ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ท องถิ ่ น เสนอชื ่ อสมาชิ กสภาท องถิ ่ น หรื อบุ คคลที ่ ไม ได เ ป นสมาชิ กสภาท องถิ่ น
แลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไม
นอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น และ
ใหนำวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม (การเลือกรองประธาน)
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ขอใหสมาชิกสภาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติฯ ซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดไวจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอวาจะแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่ทาน ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอใหมีจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ
จำนวน 3 ทาน
ขอขอบคุณ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหม หากไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวาสภาแหงนี้เห็นชอบกำหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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มติที่ประชุม

นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 ทาน
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ตามจำนวน
ที่ไดกำหนดไว ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ทานที่ 1 ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศริ่พิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม เปนกรรมการแปรญัตติ
ทานที่ 1 ครับ
ขอขอบคุณ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ
ทานที่ 1 อีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุม
สภาฯ แหงนี้ มีมติเห็นชอบให นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 1
เห็นชอบให นางสาวอุไรวรรณ สีงาม เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 1
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 2 ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันขอเสนอ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 2
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ
ทานที่ 2 อีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุม
สภาฯ แหงนี้ มีมติเห็นชอบให นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 2
เห็นชอบให นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 2
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 3 ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอเสนอ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ
ทานที่ 3 ครับ
ขอขอบคุณ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติ
ทานที่ 3 อีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกสภาทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุม
สภาฯ แหงนี้มีมติเห็นชอบให นายจักรกริศน แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 3
เห็นชอบให นายจักรกริศน แปนเพ็ชร เปนกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 3
สรุ ป ว า สภาฯ แหงนี้ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจำนวนที่
สมาชิกสภาเสนอ จำนวน 3 ทาน เรียบรอยแลว ประกอบดวย
1. นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
2. นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
3. นายจักรกริศน แปนเพ็ชร

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ตอไป จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ทาน รวมประชุมเพื่อคัดเลือก
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ตอไป เปนการกำหนด
1. ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวนกี่วัน ตั้งแตวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร ตั้งแต
เวลาใด จนถึงเวลาใด และสถานที่ใด
2. ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไวจำนวนกี่วัน คือ
วันที่เทาไหร เวลาใด สถานที่ใด
3. นัดประชุมในวาระที่สอง และวาระที่สาม ในวันที่เทาไหร เวลาใด สถานที่ใด
ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรี ยนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแตที่
ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารท องถิ่ นหรื อสมาชิกสภาท องถิ่น
จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่
ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระที่สองใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น
ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปดวย
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
ขอ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัติ
นั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็น
ยื่นตอประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไข
เพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวย
การแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนคำแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่น
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่น
หรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติใหเสนอคำแปรญัตติ
ลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิ กสภาท องถิ่ นเป นผูแปรญัตติ จะต องมีสมาชิกสภาท องถิ่ น
รับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติ วาจะกำหนด จำนวนกี่วัน ตั้งแตวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร ตั้งแตเวลาใด จนถึง
เวลาใด และสถานที่ใด ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ คณะผู  บริหาร และ
ผู  เ ข า ร ว มประชุ ม ทุกท าน ดิฉันขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ จำนวน 3 วัน
ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. , วันที่ 16 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 - 16.30 น. และวั นที ่ 17 สิ งหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวาสภาฯ แหงนี้เห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
จำนวน 3 วัน ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. , วันที่ 16 สิงหาคม
2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. และวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม
2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. , วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
และวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการ
แปรญัตติไดรับไวจำนวนกี่วัน คือ วันที่เทาไหร เวลาใด สถานที่ใด ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันขอเสนอระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการ
แปรญัตติไดรับไว จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)
ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะเสนอเป นอย างอื ่ นอี กไหมครั บ หากไม มี
สมาชิ กสภาท า นใดเสนอเป น อย า งอื ่ น สรุ ป ว า สภาฯ แห ง นี้ เ ห็ น ชอบกำหนด
ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ ที่คณะกรรมการแปรญัตติ ไดรับไว จำนวน 1 วัน คือ
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

19
มติที่ประชุม

นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

เห็ นชอบกำหนดระยะเวลาพิ จารณาคำแปรญั ตติที ่ คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว
จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ต อไป ขอเชิ ญสมาชิ กสภาได เสนอกำหนดนั ดประชุ มในวาระที ่ สอง และวาระที่ สาม
ในวันที่เทาไหร เวลาใด สถานทีใ่ ด ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและ
ผู  เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ผมขอเสนอนั ดประชุ มในวาระที ่ สอง และวาระที ่ ส าม
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอขอบคุณ คุณ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (ผูรับรองถูกตอง)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกสภา
ท านใดเสนอเป นอย างอื ่ น สรุ ปว าสภาฯ แห งนี้เห็ นชอบกำหนดนัดประชุมในวาระที่สอง
และวาระที่สาม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย
เห็นชอบกำหนดนัดประชุมในวาระที่สอง และวาระที่สาม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
4.1 เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....
กอนที่จะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ 4 ขอเชิญทานเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข อ 37
ญัตติมี 2 อยางคือ
(1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาทองถิ่น
(2) ญัตติรางขอบัญญัติ
ขอ 43 รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้
(1) หลักการของรางขอบัญญัติ
(2) เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติ
เมื่ อ ประธานสภาท อ งถิ่ น ได รั บ ญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ที่ เ สนอมาและตรวจเห็ น
ถูกตองตามระเบียบการประชุมแลว ใหสงสำเนาแกสมาชิกสภาทองถิ่นลวงหนาไม
น อยกว า สามวัน กอนวัน ประชุม เวน แตเปน การประชุมอัน รีบ ดว น แตไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม
ข อ 45 ญั ต ติ ร  า งข อ บั ญ ญั ต ิ ที่ ป ระชุ ม สภาท อ งถิ ่ น ต อ งพิ จ ารณาเป น สามวาระ
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวได
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ในการพิจ ารณาสามวาระรวดเดีย ว ผู บ ริห ารทองถิ่น หรือ สมาชิก สภาทองถิ่น
จำนวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสามของจำนวนผู ที่ อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม จะเป น ผู เ สนอก็ ไ ด
เมื่ อที่ ป ระชุ มสภาทองถิ่น อนุมัติใหพิจ ารณาสามวาระรวดเดีย วแลว การพิจ ารณา
วาระที่ ส องนั้ น ให ที่ ป ระชุ ม สภาท อ งถิ่ น เป น กรรมการแปรญั ต ติ เ ต็ ม สภา โดยให
ประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ
ขอ 4.1 เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....วาระที่หนึ่ง
(ขั้นรับหลักการ)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญั ตติ เรื ่ อง ขอความเห็น ชอบ
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ.... ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใชบังคับตั้งแตวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบันซึ่งเปนระยะเวลาพอสมควร จึงตองมีการปรับปรุง
เทศบัญญัติวาดวยการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะใหมีความทันสมัย และ
เหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน
เหตุผล
เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงใหยกเลิก
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งไดใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจำเปนตองขอความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยใหตราเทศบัญญัติฉบับนี้แทน (รายละเอียด
ตามรางเทศบัญญัติฯ ที่แนบ)
จึ งเสนอญัตติน ี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบ ูล ยเพื่อโปรดพิจ ารณาใหความ
เห็นชอบตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง
การจำหน า ยสิน ค าในที ่ ห รื อ ทางสาธารณะ พ.ศ.... วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลั กการ)
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ เห็นชอบ 11 ทาน สมาชิกสภาทานใด ไมรับหลักการ
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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มติที่ประชุม

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

มีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัตเิ ทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 11 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 ทาน
ตอไปจะพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ
ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วาระที่สอง คือ ขั้นแปรญัตติ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแตที่
ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิจ ารณาสามวาระรวดเดีย ว ผูบ ริห ารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น
จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่
ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอขอบคุณเลขานุการสภา ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่อง เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.. . ในวาระที่สอง บางครับ
หากไม มี ส มาชิ ก สภาท า นใดประสงค ข อแปรญั ต ติ ร า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ…. นี้ แสดงวา
ไมมีการแปรญัตติไมมีการแกไขใหคงรางเดิมไว นะครับ
เห็นชอบใหคงรางเดิมไว
ต อไปจะพิจารณาในวาระที่สาม ขั้น ลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจ ารณาวาจะ
อนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใดเห็ น ชอบให ต ราเป น เทศบั ญ ญั ติ เทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....โปรดยกมือครับ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 11 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี
และงดออกเสียง 1 ทาน
ต อไปจะพิจารณาในวาระที่สาม ขั้น ลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจ ารณาวาจะ
อนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ….เห็นชอบจำนวน 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง
1 เสียง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

22

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ตอไป 4.2 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.... วาระที่ 1
(ขั้นรับหลักการ)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญั ตติ เรื ่ อง ขอความเห็น ชอบ
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ.... ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบันซึ่งเปนระยะเวลาพอสมควร จึงตองมีการปรับปรุง
เทศบั ญ ญั ติเทศบัญ ญัติเทศบาลตำบลรอนพิ บู ลย เรื ่ อง การควบคุ มการเลี ้ยงหรือ
ปลอยสัตว พ.ศ....

เหตุผล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ ่ มเติ ม ประกอบมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ แห งพระราชบั ญญั ต ิ การสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งไดใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ และจำเปนตองขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ใหตราเทศบัญญัติฉบับนี้แทน (รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ที่แนบ)
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิ กสภาทานใดรับ หลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบู ลย เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.... วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือครับ
สมาชิกสภายกมือ เห็นชอบ 11 ทาน สมาชิกสภาทานใด ไมรับหลักการ โปรดยกมือครับ
สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ....วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 11 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 ทาน
ตอไปจะพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.....ในวาระที่สองบางครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

หากไมมีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ...นี้ แสดงวา ไมมี
การแปรญัตติ ไมมีการแกไขใหคงรางเดิมไวนะครับ
เห็นชอบใหคงรางเดิมไว
ตอไปจะพิจารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะ
อนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใดเห็ น ชอบให ต ราเป น เทศบั ญ ญั ติ เทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.... โปรดยกมือครับ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 11 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี
และงดออกเสียง 1 ทาน
เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว พ.ศ.... เห็นชอบจำนวน 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดคา ครุภัณ ฑ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญั ตติ เรื ่ อง ขออนุ ม ั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั ้งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ด วยกองการศึ กษา มี ความประสงค จะขออนุ ม ั ต ิ โอนเงิ นงบประมาณไปตั ้ งจาย
เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ
ตามรายละเอียดดังนี้
1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท เปนเงินทั้งสิ้น

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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66,000.- บาท เพื่อใชในการปฏิบั ติงานของกองการศึ กษาและศู นย พัฒนาเด็ กเล็ ก
เทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย ทดแทนของเดิ มที ่ ชำรุ ด ใช งานได ไม เต็ มประสิ ทธิ ภาพ
ซอมบำรุงรักษาเปนประจำ (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564 หนา 5 ขอ 7)
2. คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท เปนเงินทั้งสิ้น
7,500.- บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตามเกณฑร าคากลางและคุ ณลักษณะพื้ นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564 หนา 27 ขอ 62)
3. คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600.- บาท เปนเงินทั้งสิ้น
2,600.- บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
(ตามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื ้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ แ ละระบบ
คอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564 หนา 20 ขอ 44)
เหตุผล
เนื่องจากกองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไว ดังนั้น จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ าย
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท
จำนวน 66,000.- บาท
- คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท
จำนวน 7,500.- บาท
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,600.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง
และเครื่องพิมพ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตามเกณฑ ราคากลางและคุ ณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564)
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 76,100.- บาท

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัติแทนนายกเทศมนตรี

โอนลด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการ จัดงานวันเด็กแหงชาติ
จำนวน 76,100.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 76,100.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธ ี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั ้งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดคาครุ ภ ัณฑ ประเภท ครุ ภ ั ณฑ สำนักงาน และ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ด ว ย ฝ ายยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนั กปลัดเทศบาล มีความจำเปนตอง
จัดซื้อโตะทำงานพรอมเกาอี้ เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพริ้นเตอร สำหรับใช
ในการปฏิ บั ติงานของหัว หน าฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ เนื่องจากครุภัณฑที่ใช
ปฏิ บ ั ต ิ งานอยู  ในป จจุ บ ั นมี อายุ การใช งานมาหลายป และมี สภาพที ่ ชำรุ ดมากแล ว
ตามรายละเอียดดังนี้

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

1.1 ประเภท ครุภณ
ั ฑสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
1.1.1 โตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจกปูโตะ ขนาด (W x D x H)
155 x 79 x 75 cm. จำนวน 1 ตัว
เปนเงิน 8,900.- บาท
1.1.2 เกาอี้สำนักงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง (W x D x H) 64 x 61 x 113-123 cm.
จำนวน 1 ตัว
เปนเงิน 3,900.- บาท
1.2 ประเภทครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ
1.2.1 เครื ่ องคอมพิ วเตอร สำหรั บงานประมวลผล แบบที ่ 1 (จอภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000.- บาท (หนา 5 ขอ 7
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร)
เหตุผล
เนื่องจากฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ไมไดตั้งงบประมาณ
รายจ าย ประเภท ครุภ ัณฑสำนักงาน และประเภท ครุภ ัณฑคอมพิวเตอร ไว ดังนั้น
จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงิ น งบประมาณรายจ า ยจากเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
- คาจัดซื้อโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจกปูโตะ
ขนาด (W x D x H) 155 x 79 x 75 cm. จำนวน 1 ตัว
จำนวน 8,900.- บาท
- คาจัดซื้อเกาอี้สำนักงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง (W x D x H)
64 x 61 x 113-123 cm. จำนวน 1 ตัว
จำนวน 8,900.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน ประกอบดวย โตะทำงานเหล็ก
จำนวน 1 ตัว และเกาอี้สำนักงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิว้ ) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000.- บาท
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 15,000.- บาท
- คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 5,700.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย เครื่อง
คอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ
Multifunction จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 55,500.- บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัติแทนนายกเทศมนตรี

โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ)
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล
จำนวน 55,500.- บาท
รวมโอนลด เปนเงินจำนวน 55,500.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส วน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนท านประธานสภา วั นนี ้ คณะผู  บริ หารขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุ มั ติโอนเงิ น
งบประมาณไปตั ้งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดคาครุภ ัณฑ ประเภท ครุภ ัณฑสำนักงาน และ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ดวยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ในหมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
1.1.1 คาจัดซื้อโตะเอนกประสงคขาพับ ขนาด 60 x 150 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว
ตัว ๆ ละ 1,700.- บาท เปนเงิน 8,500.- บาท เพื่อใชปฏิบัติงานภายในสำนักงานและใน
โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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1.1 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
1.1.1 คาจัดซื้อโตะเอนกประสงคขาพับ ขนาด 60 x 150 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว
ตัว ๆ ละ 1,700.- บาท เปนเงิน 8,500.- บาท เพื่อใชปฏิบัติงานภายในสำนักงานและใน
โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ
1.1.2 คาจัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัว ๆ 12,000.- บาท
เปนเงิน 24,000.- บาท เพื่อใชสำหรับการจัดโครงการ กิจกรรม และพิธีตาง ๆ ที่เทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยจัดขึ้น
1.2 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 2 รายการ
1.2.1 ค า จั ด ซื ้ อ เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร โ น ต บุ  ค สำหรั บ งานประมวลผล
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 44,000.- บาท เพื่ อ
ใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายอำนวยการ และงานพัฒนาชุมชน (หนา 8 ขอ 12
ตามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื ้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร)
1.2.2 คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 5,700.- บาท
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชน (หนา 27 ขอ 63 ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร)

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เนื่องจากสำนักปลัดเทศบาล ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
และประเภท ครุ ภ ั ณฑ คอมพิ วเตอร ไว ดั งนั ้ น จึ งจำเป นต องดำเนิ น การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ า ยจากเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจำป ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
- คาจัดซื้อโตะเอนกประสงคขาพับ ขนาด 60 x 150 เซนติเมตร
จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 1,700.- บาท
จำนวน 8,500.- บาท
- คาจัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียม)
จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 12,000.- บาท
จำนวน 24,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเอนกประสงคขาพับ จำนวน 5 ตัว และแทนบรรยาย
(โพเดียม) จำนวน 2 ตัว เพื่อใชปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และใชในโครงการ กิจกรรม
และพิธีตาง ๆ ที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลยจัดขึ้น
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสำหรับงานประมวลผล
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท
จำนวน 44,000.- บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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- คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 5,700.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสำหรับงานประมวลผล จำนวน
2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝาย
อำนวยการ และงานพัฒนาชุมชน
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 82,200.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ)
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

จำนวน 82,200.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 82,200.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธ ี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโ อนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความประสงค
จะขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 17,000.-บาท และเครื่องพิมพเลเซอร หรือ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000.-บาท และมี
คุ ณ สมบั ต ิ ต ามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื ้ น ฐานครุ ภ ั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
เหตุผล
เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจั ด ซื ้ อ ครุ ภ ั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ค า จั ด ซื ้ อ เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพเลเซอร หรือ
LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องไว จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้
1. ขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั ้ งจ า ยเป น รายการใหม ในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000.- บาท
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1
จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ชนิดเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนั ก งาน และเครื ่ อ งพิ ม พ เ ลเซอร หรื อ LED สี ชนิ ด Network แบบที ่ 1 และ
มี คุ ณสมบั ต ิ ต ามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณลั กษณะพื ้ น ฐานครุ ภ ั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำหรับใชในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน ทดแทนเครื่องที่ชำรุดซึ่งมีอายุการใชงานนานและเสื่อมสภาพ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
โอนลด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด คาวัสดุ
ประเภท - วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จำนวน 5,000.- บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จำนวน 5,000.- บาท

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด คาวัสดุ
ประเภท - วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จำนวน 10,000.- บาท
- วัสดุเครื่องแตงกาย
จำนวน 7,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 27,000.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธ ี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2565
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ และขออนุ ม ั ต ิ เ ปลี ่ ย นแปลงคำชี ้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจำป
พ.ศ.2565 ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ด วยกองสาธารณสุขและสิ ่ งแวดล อม ได บรรจุ โ ครงการจั ด ซื ้ อ เครื ่ อ งตั ด หญ า
งบประมาณ 47,500.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหารอยบาท) ไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 185 โดยมีว ัตถุป ระสงค เ พื่ อใชใน
การปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เหตุผล
เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดตั้งงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจั ด ซื ้ อ เครื ่ อ งตั ด หญ า ไว ไ ม เ พี ย งพอ และ
ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

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

โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว
- คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา
จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ชนิดสะพายบา เครื่องยนต
ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด
12 นิ้ว รุนใหญโตงานหนัก เครื่องละ 13,500.-บาท จำนวน 5 เครื่อง ราคาตามทองตลาด
รวมโอนเพิม่ จำนวน 20,000- บาท
โอนลด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ
- อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูนอกสถานที่ของ อสม. จำนวน 20,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 20,0๐๐.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธ ี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุ มัติเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565
รายละเอียดดังนี้
ขอความเดิม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว
- จัดซื้อเครื่องตัดหญา ตั้งไวจำนวน 47,500.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพัน
หารอยบาทถวน)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ชนิดสะพาย เครื่องยนตขนาด
ไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 300 ซีซี พรอมใบมีด
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

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

เครื ่ อ งละ 9,500.-บาท จำนวน 5 เครื ่ อ ง ตามบั ญ ชี ม าตรฐานครุ ภ ั ณ ฑ ข อง
สำนักงบประมาณ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- เป นไปตามแผนพั ฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) แก ไข ครั ้ งที ่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลำดับที่ 1
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 6 ลำดับที่ 1
ขอความใหม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว
- คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ชนิดสะพายบา เครื่องยนตขนาด
ไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด 12 นิ้ว
รุ  น ใหญ โ ตงานหนั ก เครื ่ อ งละ 13,500.-บาท จำนวน 5 เครื ่ อ ง รวมเป น เงิ น
67,500.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) ราคาตามทองตลาด ตามระเบียบ
กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลำดับที่ 1
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 6 ลำดับที่ 1
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธ ี ก ารงบประมาณขององค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ ่ น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที ่ ๔ ข อ 29 การแก ไ ขเปลี ่ ย นแปลงคำชี ้ แ จง
งบประมาณรายจ ายในงบลงทุ น ที่ทำใหล ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ย น หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

เรี ยนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิ กสภาผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอที่ 2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่องขอความใหมอยากใหทานยืนยันตามที่ทานเสนอ
หรื อตามเอกสารครั บ ท านยั งอ าน 300 ซี ซี ในเอกสาร 30 ซี ซี และอี กประเด็ นที่
ตั้งงบประมาณมาทั้งหมดที่ขอเพิ่มเงิน คือ ปนี้ยังไมไดซื้อเครื่องตัดหญาเลยใชไหมครับ
ขอใหทานยืนยันตรงนี้เพื่อความถูกตองในการเสนอญัตติดวย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เ คารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน บางครั้งอาจจะอานผิดพลาดไป สรุปวา 30 ซีซี ครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ
PWA หวงใย ใสใจชุมชน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนท านประธานสภา วั นนี ้ คณะผู  บริ หารขอเสนอญัตติ เรื ่ อ ง ขออนุ มั ต ิ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย ใสใจชุมชน
ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ
ดวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล มีความ
ประสงคจะตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย ใสใจชุมชน ณ ชุมชนตลาดใหม งบประมาณ
42,200.- บาท (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลยกำหนด)

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จึงจำเปนตอง
ดำเนิ น การขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั ้ งจ ายเป น รายการใหม โดยโอนเงิ น
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

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

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย ใสใจชุมชน
ณ ชุมชนตลาดใหม
จำนวน 42,200.- บาท
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 42,200.- บาท
โอนลด
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน
หมวด คาวัสดุ
ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย
จำนวน 42,200.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 42,200.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธ ี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เ คารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน กระผมอยากจะสอบถามกรณีโรงเก็บน้ำ ผมเห็นดวยกับ
การกอสรางเพิ่มเติม ผมอยากทราบการบริหารจัดการเปนแบบไหนอยางไร เมื่อการ
ประชุมสภาครั้งที่ผานมาน้ำหมด ก็ไดคำตอบจากคณะผูบริหารมาวาการเติมน้ำตอง
ประสานงานกับการประปาสวนภูมิภาค และมีพี่นองประชาชนทวงติงมาหลายคนวา
เขาจะใชงานแบบไหนอยางไร ถาหากมีการกอสรางโครงการนี้ขึ้นมาฝากทานประธาน
เรียนถามคณะผูบริหารดวย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เ คารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน โครงการนี้สรางขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาภัยแลง ไมใชเอามา
บริการพี่นองประชาชน ที่ตลาดใหมไมไดทำที่จัดเก็บใหเรี ยบรอย แมคาจึงนำไปใช
อีกประการหนึ่งเพื่อลดอุบัติเหตุเพลิงไหม ก็สามารถนำไปใชได ไมใชนำมาบริการแมคา
นะครับ ทางการประปาสวนภูมิภารประสานมาวาเขาจะติดตั้งใหอีก 1 จุด ผมขอฝาก
สมาชิกสภาทุกทาน ถาจะติดตั้งตรงไหนใหเสนอแนะมาไดนะครับ ความคิดของผมถาจะติดตั้ง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ไดนาจะติดตั้งที่โคกยางที่พัดใบพอที่โคกยางเพราะขอน้ำมาบอย สถานที่นาจะเปนเขต
รถไฟ ไม ทราบวาทองถิ่นของเราจะดำเนินการไดไหม กอนที่จะทำ MOU กั บรถไฟ
เขาบอกวาใหดำเนินการไปไดเลย ประสานดวยวาจาไมไดทำหนังสือ ขอชี้แจงใหสมาชิกสภา
ไดรับทราบขอมูลเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท านนายกฯ ครั บ ไม ทราบว ามี ส มาชิ กสภาท านจะซั ก ถามหรื อ
ขออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ที่กระผมไดสอบถามไป กระผมไดกลาวถึงพี่นองประชาชน
วาจะตองใหสวนใดมาบริหารจัดการตรงนี้เพื่อประโยชนจะไดเกิดกับพี่นองประชาชน
ขอขอบคุ ณ นายพงศกร พงษ เกษมพรกุ ล ครั บ ผมขอเพิ ่ มเติ มนิ ดหนึ ่ งนะครั บ
พอทำรั้วเสร็จตองมีการลอคกุญแจ การบริหารตรงนี้ใครตองดูแล และอีกประเด็นจุดไหน
ที่ไมแลง เราก็สามารถจะมาใชประโยชนในพื้นที่ได ฝากคณะผูบริหารดีกวาทิ้งไวเฉย ๆ
ตั้งแลวลอมคอกแลวไมใหใครใชมีน้ำอยูในนั้นเต็มเราสามารถบริหารจัดการโดยการเติม
น้ำไดไหม ตอนภัยแลงอาจจะหามไมใหใชในชวงนั้น ผมคิดวาเอามาใชประโยชนเถอะครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เ คารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน พอเขามอบใหก็ตองทำ MOU มอบใหกับเทศบาลเปน
ผู  ด ู แลรั กษา ที ่ ท านประธานสภาแจ งว าให บริ การพี ่ น  องประชาชน เราก็ ย ิ นดี ครั บ
การนำน้ำไปเติมเปนหนาที่ของเทศบาลอยูแลว ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญั ต ติ เ รื่ อ งการคั ด เลื อ กผู แ ทนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง การคั ด เลื อ กผู แ ทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามหนั งสื อโรงเรี ยนชุ มชนวั ดสุ วรรณรั งษี ที ่ ศธ 04071.019/99 ลงวั นที่
1 กรกฎาคม 2565 เรื ่ องขอสมาชิ กสภาเทศบาลเพื ่ อเป นคณะกรรมการสถานศึ กษา
เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ไดหมดวาระลง
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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จึ งต องมี การสรรหาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบ ูลยซึ่งเปนผูแทนองค กรปกครอง
สวนทองถิ่น จำนวน 1 คน เพื่ อแต งตั้ งเปน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
ชุมชนวัดสุวรรณรังษี ตอไป นั้น

เหตุผล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพร สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ตามระเบี ยบคณะกรรมการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐาน ว าด วยการกำหนดองค ประกอบ
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษารูปแบบ
โรงเรียนรวมพัฒนา พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหกรรมการสถานศึกษามีที่มาจากสวนตาง ๆ
และในจำนวนนั้นมีกรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจำนวนหนึ่งคน
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการสรรหาและเลือกกรรมการไดดำเนินการ
โดยสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงขอใหสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลื อก
สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เปนผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
วัดสุวรรณรังษี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
วัดสุวรรณรังษี จำนวน 1 ทาน
ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อครับ
เรี ย นท านประธานสภาที่เคารพ ขอเสนอ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล คะ
เป น ผู  แทนองคกรปกครองสว นทองถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน
โรงเรียนวัดสุวรรณรังษี
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรอง
5 ทาน) ไมทราบวามีสมาชิกสภาจะเสนอทานอื่นอีกหรือไมครับ
ขอเชิญ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ
เรี ย นท า นประธานสภาที ่ เ คารพ ขอเสนอ นายสุ น ทร ขวั ญ ชั ย รั ต น ครั บ
เป น ผู  แทนองคกรปกครองสว นทองถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน
โรงเรียนวัดสุวรรณรังษี
ขอขอบคุณ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรอง 4 ทาน)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาจะเสนอทานอื่นอีกหรือไมครับ หากไมมีสมาชิกสภาเสนอทาน
อื่นอีก สรุปวา นายพงศกร พงษเกษมพรกุล เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุวรรณรังษี ครับ
เห็นชอบเลือก นายพงศกร พงษเกษมพรกุล เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุวรรณรังษี

ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 12
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติการรายงานผลการประเมินตนเองตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองตามเกณฑ
ชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะที่คณะกรรมการ
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) กำหนด
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี ้ คณะผู  บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื ่ อ ง การรายงานผล
การประเมินตนเองตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมาย
ขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) กำหนด ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ด ว ยสำนั กงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น
ไดขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินตนเอง ตามเกณฑตัวชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) กำหนด และ
บันทึกขอมูลตามแบบติดตามประเมินผล 2 แบบ ประกอบดวย การเก็บรวบรวมและบันทึก
ขอมูลตามแบบรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไป (แบบเทศบาล 1) และการเก็บรวบรวมและ
บันทึกขอมูลตามแบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล
2-1 ถึง แบบเทศบาล 2-6)ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ ชี้วัดและคาเปาหมาย
ขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเว็ปไซต ของ
สำนักงาน ก.ก.ถ. ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พรอมทั้งสงผลการประเมิน
ดังกลาวใหสำนักงาน ก.ก.ถ. เพื่อใชเปนเกณฑประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
และรายงานแกคณะรัฐมนตรี และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการประเมิน
ดังกลาวตอเทศบาล และประกาศผลการประเมินใหประชาชนทราบตอไป
เหตุผล
ตามหนังสือคณะกรรมการการกระจายอำนาจ สำงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ด ว นที ่ ส ุ ด ที ่ นร 0107/ว 3597 ลงวั น ที ่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนั ก งาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงขอความ
รวมมือในการดำเนินตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และบันทึกขอมูลในระบบ
ประเมิ น ผลมาตรฐานขั ้ น ต่ ำ การจั ด บริ ก ารสาธารณะ แบบออนไลน ท างเว็ ป ไซต
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และแจงใหแกผูบริหารเพื่อทำการรับรองขอมูล กอนสงผล
การประเมินแกสำนักงาน ก.ก.ถ.ทางระบบออนไลน และแจงผลการประเมินแกสภา
เทศบาล และประชาชนทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยทราบตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
ไมทราบวาคณะผูมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวสิริภรณ เทพนิมิต
เจาหนาที่วิเคราะห ฯ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เรี ยนท านประธานสภาที ่ เ คารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ญัตติประเมินผลการประเมินตนเองตามขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ที่คณะกรรมการการประจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรับผิดชอบโดย
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ไดดำเนินการประเมินไปทางระบบซึ่งตั้งแตเดือนมิถุนายน
แลว สวนในรายละเอียดใหเจาหนาที่ไดมาพูดคุยใหฟงคะ พอมาดูตัวชี้วัดก็ไมสามารถแก
ไดแลว เพราะไดประมวลผลตั้งแตเดือนมิถุนายน ปลัดฯ มองวาบางเรื่องสามารถทำได
ตองถามเหตุผลจากเจาหนาที่วิเคราะหดวยวา ที่ประเมินไปไดประสานงานกับใคร และ
ไดคียขอมูลไปอยางไร ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ
ขอเชิญ นางสาวสิริภรณ เทพนิมิตร ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ไดทำตามหนังสือสั่งการและทำการสำรวจของแตกอง
เพื่อที่จะนำมาบันทึกขอมูลลงในระบบ ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ นางสาวสิรภรณ เทพนิมิต ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เ คารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน การประเมินตนเอง มีบุคคลภายนอกเปนผูใหคะแนน
ไดแค 74 คะแนน แตถือวาดีกวาครั้งที่แลว ผลการประเมินผูที่ไดอันดับที่ 1 เทศบาล
ตำบลหินตก ได 95 คะแนน ถาเกณฑดีตองใหได 80 ขึ้นไป ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากทราบวาเอกสารที่แนบดานหลังเปนแบบประเมิน
ของเราใชไหมครับ หลายอยางที่ไมไดคะแนนและไมไดดำเนินการ เขาคงเอาหลักฐานที่
ทานไมไดทำใหเปนระบบ การจัดการไฟสาธารณะสองสวาง ทานรองนายกฯ ดำเนินการ
เรียบรอยอยูแลว จากหลายอยางที่เห็น การขุดลอกคูคลอง เราไมไดกรอกเองหรือยังไง
ผมคิดวา 80 คะแนน ขึ้นไปอยู แล ว เปนเรื่องของการกรอกข อมูล การหาหลั กฐาน
ขอบคุณครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผูประเมินเปนบุคคลภายนอก การบริการสาธารณะของเรา
เต็มที่อยูแลว กระผมในนามผูบริหารทองถิ่น ผมก็ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
วันกอนที่หัวสะพานทรุดไดนำเครื่องมือมาอำนวยความสะดวก ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

40
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

รับทราบ
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ บาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเข ารวมประชุ ม ทุกทาน เรื่องที่ 1 ผมอยากสอบถามเรื่องคอนกรีตเสริมเหล็ ก
สายนาโพธิ ์ ตรงสามแยกว าดำเนิ นการไปถึ งไหนแล ว ใกล จะสิ ้ นป งบประมาณแล ว
ฝากคณะผูบริหารติดตามใหหนอยครับ เรื่องที่ 2 โปะไฟหลังตลาดใหม เรื่องที่ 3 โปะไฟ
บานยายเตี้ยง ตอนแรกติดตั้งไมไดพี่นองประชาชนไมยินยอม ผมไปชวยพูดใหเรียบรอย
แลวครับ
ขอขอบคุณ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เ คารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุ ม ทุกทาน เรื่องที่ 1 อยากสอบถามเรื ่องลู กระนาดใกล จะหมด
ปงบประมาณแลวยังไมไดจัดซื้อเลยครับ ที่ขอเพิ่มอีกหนาโรงเรียนดรุณศึกษา เรื่องที่ 2
ซอมถนนสายหนองเปดริ มถนนรถคันเล็ กๆ สัญจรไปมาลำบากครับ ชวยดำเนินการ
ใหดวยครับ
ขอขอบคุณ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องที่ 1 อยากใหสำรวจหลุมบอ ทั้ง 2 เขต เพราะหลุม
บอเยอะ ผมเคยพูดนอกรอบไปหลายรอบแลว เรื่องที่ 2 ขอเสนอใหมีคนงานตัดหญา
ตั ดรวมกั นทั ้ ง 2 เขต ตั ดตั ้ งแต 08.30 – 16.30 น. ไม ต  องรอคนงานเก็ บ ขยะ
เวลาอาจจะไมทัน เรื่องที่ 3 เรื่องทอประปาสายศาลเจาพระ 108 ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายจั กรกริ ศน แปนเพ็ชร ครับ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน สายนาโพธิ์ตอนนี้รอดำเนินการอยูครับ เรื่องโปะไฟหนา
สถานีเขานอย และซอยบานนายโชติตอนนี้ไดดำเนินการจัดซื้อแลว รอติดตั้งครับ ตามที่
ทานสภาชิกสภาไดเสนอมาขอเพิ่มไฟฟาในเขต 3 สาย สายบานนายโชติการไฟฟาติดให
1 โปะ และตลาดใหมไฟฟาติดให 6 โปะ บานยายเตี้ยงตองติดเอง สวนเรื่องลูกระนาดให
นายประสิ ทธิ์ วัดศรี ชวยเก็บรวบรวมขอมูลใหดวยครับ และซอมถนนบริเวณใกล
รางรถไฟตองดูงบประมาณกอน ขอบคุณครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

41
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ วัดศรี
หัวหนาฝายปกครอง

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพร สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอำไพ ศิริแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายประสิทธิ์ วัดศรี ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ในสวนของลูกระนาดเปนวัสดุอุปกรณจราจร งานปองกันฯ
ไดดำเนินการจัดซื้อไป 2 รอบแลว ตอนนี้จะมีกระจกโคงที่ทางคณะผูบริหารตองจัดซื้อ
เพิ่มเติม ตอนงบประมาณ 2565 ไดจัดซื้อไปแลว จำนวน 13 จุด ที่เหลือจะเปนการ
จัดซื้อลูกระนาดและกระจกโคง เพราะงบประมาณมีจำกัด ตอนนี้งานปองกันฯ กำลังดู
งบประมาณและจุดที่จำเปนเรงดวนในปงบประมาณ 2565 กอน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายประสิทธิ์ วัดศรี ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันไดดูในรางเทศบัญญัติงบประมาณโครงการปรับปรุง
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาบานทุงโหมะ หมูที่ 5 ไมทราบวาจะดำเนินการเมื่อไหรคะ
ตอนนี้ใกลจะหมดปงบประมาณ และอีกสายหนึ่งปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเขาหลังการไฟฟาสวนภูมิภาค หมูที่ 5 ฝาก 2 โครงการนี้ดวยแลวกันคะ และเรื่อง
ลูกระนาดดิฉันไดขอไวที่หนาสหกรณการเกษตร ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ไดรับ
ทราบแล ว และสายทุ  งโหม ะบ านป ายวน ลุ งเสวี ยน ถนนเป นหลุ มเป นบ อมากและ
ทางเจาภาพขอใหเอาหินไปถมถนนที่เปนหินเปนบอใหหนอยคะ จะไดสะดวกในการ
จอดรถ ตองขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ที่ไดไปฝงทอที่ซอยจาเกษม
ถนนตรงนี้มีปญหามานานแลว ตอนนี้ไมมีน้ำทวมขังแลวขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เ คารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอถามความคืบหนาถนนสายบานนายประภา บานเลขที่
106/2 หมูที่ 14 ถนน คสล. ครับ
ขอขอบคุณ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นางอำไพ ศิริแกว ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน อยากใหขุดเจาะน้ำบาดาลที่เทศบาล เพราะมีรถขยะคันใหม
เพื่อจะไดชำระลางใหสะอาดเมื่อใชเสร็จบางครั้งน้ำประปาไหลบางไมไหลบาง ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางอำไพ ศิริแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เมื่อเชาพี่นองประชาชนถายภาพสงมาใหถนนหลังสาย
ธนาคารออมสิน ซึ่งมีเศษไมลมทับขยะเยอะยังไมไดไปเก็บใชไหมคะ ขอฝากดวย ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เ คารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องที่ 1 ถนนเปนหลุมบอที่ทุกคนใชสัญจรไปมา เสนทางวัด
เทพนมเชือดไปศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สวนถนนเสนที่ 2 ทางเขาบาน
หนองเปดซึ่งเปนรอยตอติดกับรางรถไฟตอนนี้ก็มีการรองเรียนกันมาหลายทาน ฝากคณะ
ผูบริหารประสานงานกับการรถไฟดวยครับ อีกสายหนึ่งตรงสะพานที่เปนเขตรอยตอบานลุง
ฟนไปออกบานทายรางตรงนั้นเปนหลุมบอมากครับ การที่เอาหินหลุกไปถมไวเมื่อฝนตก
และรถสัญจรไปมาก็เปนหลุมเหมือนเดิม ขอขอบคุณอีก 1 สาย บริเวณ 3 แยกเขานอยไป
โรงรมที่คณะผูบริหารไดนำหินคลุกมาถมเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกพี่นองประชาชน
เบื้องตนกอนรอการซอมแซมถนนทั้งสาย สวนอีกสายหลังวัดสุวรรณรังษีตอนนี้มีการ
กอสรางและมีรถคันใหญสัญจรไปมา อยากจะฝากคณะผูบริหารดูแลถนนสายนั้นดวยครับ
เรื่องที่ 2 เรื่องไฟฟาผมอยากขอจุดเสี่ยงใตสะพานลอยเขานอยฝงโรงงาน 1 จุด และ
ตรงทางตัดเขานาโพธิ์ 1 จุด ตรงยูเทิรนฝงเขานอย 1 จุด เปนจุดที่ติดตั้งอยูแลวแตชำรุด
เรื่องที่ 3 พี่นองฝากขอบคุณคณะผูบริหารที่ใหความสำคัญในการกอสรางถนนหนาดรุณ
ศึกษา ปญหา คือ เมื่อฝนตกไมมีคูระบายน้ำตรงดานขางหองแถวบริเวณนั้น เรื่องที่ 4
คูคลองหลังตลาดใหมตามที่ทานนายกเคยพูดไวแลว ใหผมประสานงานพี่นองประชาชนใน
การขุดคูคลองบริเวณนั้น เรื่องที่ 5 การตัดแตงกิ่งไมบริเวณ 3 แยก ไปถนนบานนายเพียร
จะเป นต นหู กวางขนาดใหญ ได พาดผ านสายไฟ เกรงว าจะเกิ ดป ญหาตามมาฝาก
คณะผูบริหารดวยนะครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ ทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เ คารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ย รติ คณะผู  บ ริ ห าร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องทุกเรื่องที่คณะผูบริหารดำเนินการไดโดยไมขัดระเบียบ
ต อข อกฎหมายและมี งบประมาณเพี ยงพอ เราในฐานะองค กรปกครองส วนท องถิ่ น
จะดำเนินการโดยเร็วทันตอสถานการณ และผมขอชี้แจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบขอมูล
นะครับ ในป พ.ศ. 2564 1.กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้ำขุนหนาโรงเรียน
ดรุณศึกษา ดำเนินการแลวเสร็จ 2. ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายโรงเรียนดรุณ
ศึ กษา แล วเสร็ จ ในป พ.ศ. 2565 1.ก อสร างคู ระบายน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ กถนน
สายตลาดใน แลวเสร็จ กอสรางคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแสวงคารแคร
หมูที่ 12 อยูระหวางดำเนินการ 3.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายเสวียนสุด
เขตเทศบาล หมูที่ 5 อยูระหวางดำเนินการ 4. ปรับปรุงวางทอระบายน้ำคอนกรีต
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

43

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

เสริ มเหล็กสี ่แยกจานเรียว หมูที่ 12 ดำเนินการแลวเสร็จ 5.ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาบานนาโพธิ์ หมูที่ 7 อยูระหวางดำเนินการ 6. ปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเขาบานทุงโหมะ หมูที่ 5 อยูระหวางดำเนินการ
7.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเขาหลังการไฟฟาสวนภูมิภาค หมูที่ 5
อยูระหวางดำเนินการ 8. โครงการปรับปรุงปอมยามรักษาความปลอดภัยเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เปลี่ยนเปนหอพระ อยูระหวางดำเนินการ 9.ขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟฟ า
สาธารณะบริเวณขางบานนายโชติ หมูที่ 7 แลวเสร็จ 10. ขยายเขตและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะบริเวณตลาดใหม – นาโพธิ์ หมูที่ 7 ดำเนินการแลวเสร็จ 11. ขยายเขตและติดตัง้
ไฟฟาสาธารณะบริเวณทางเขาบานนางเตี้ยง หมูที่ 7 ดำเนินการแลวเสร็จ 12. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานตลาดใหม – บานนา
โพธิ ์ หมู  ท ี ่ 7 และหมู  ท ี ่ 14 จากองค การบริ ห ารส ว นจั งหวั ดนครศรี ธ รรมราช
ไดดำเนินการเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และไดสงมอบใหกับเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกบางครับ
หากไมมี สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ
ทานรองนายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไว
เพียงแคนี้ ขอบคุณครับ

ปดการประชุม เวลา 12.47 น.
(ลงชื่อ).............อัญชลี สมาทิน...............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ)............จารีวัฒน กุลเจริญ.............ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ).............จักรพันธุ จุลภักดิ์.........ประธานกรรมการ
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ลงชื่อ)...........อุไรวรรณ สีงาม..............กรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
ลงชื่อ).....พงศกร พงษเกษมพรกุล......กรรมการ/เลขานุการ
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)

