ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 `ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕64
ประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
--------------------------------------

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

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

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

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

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

สุรภักดี
เจนวิชชุเมธ
จุลภักดิ์
ชุมแกว
แปนเพ็ชร
ศรีพิทักษ
สุขสวัสดิ์
สีงาม
พงษเกษมพรกุล
ขวัญชัยรัตน
ศิริแกว
กุลเจริญ

หมาย
เหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล
นายณรงค
นายสุเทพ
นายสุทธิรักษ
นายตรี
นางสาวสุนิษา
นายคีตวิทย
นางธิดารัตน
นางสาวอัญชลี
นายสมพร
นายธรณิศร

ตำแหนง

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
แกวแกมจันทร
ชูแกว
อิสสภาพ
ภูปาน
ลักษณาวิบูลยกุล

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ
ผูอำนวยการกองชาง
หน.ฝายสงเสริมการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปฯ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นิติกรชำนาญการ

ลายมือชื่อ
ณรงค
สุเทพ
สุทธิรักษ
ตรี
สุนิษา
คีตวิทย
ธิดารัตน
อัญชลี
สมพร
ธรณิศร

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
แกวแกมจันทร
ชูแกว
อิสสภาพ
ภูปาน
ลักษณาวิบูลยกุล

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

หมาย
เหตุ

2
ผูเขารวมประชุม (ตอ)
ลำดับ
ที่
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

นายประเสริฐ
เพ็งสุข
นางปยมน
พลเดช
นางสาววรรณภา กรมแกว
นางสาวศรีสวัสดิ์ นุนจุย
นายณรงค
ชำนาญแปน
นางอัญชลี
สมาทิน
นางสาวอรอนงค คงแทน
นางมัตติกา
พลเดช

กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ประธานชุมชนปรีชาทอง
ประธานชุมชนสุวรรณรังษี
ประธานชุมชนวัดเทพนมเชือด
ประธานชุมชนวังไทร
ประธานชุมชนปาชมพู
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คนงาน
คนงาน

ลายมือชื่อ
ประเสริฐ
ปยมน
วรรณภา
ศรีสวัสดิ์
ณรงค
อัญชลี
อรอนงค
มัตติกา

เพ็งสุข
พลเดช
กรมแกว
นุนจุย
ชำนาญแปน
สมาทิน
คงแทน
พลเดช

หมาย
เหตุ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุม ทุก ทาน และผูที่รับ ฟงเสีย งตามสายอยูในขณะนี ้ วัน นี ้เปน การ
ประชุม สภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัย ที ่ 3 ครั้ง ที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564
ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศฯ
ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2564
.....................................
ตามที่ สภาเทศบาลตำบลรอนพิ บู ล ย ได กำหนดสมั ย ประชุ มสภาเทศบาล
สมั ย สามั ญ สมั ยที่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 โดยมี ระยะเวลา ๓๐ วั น เริ่ มตั้ งแต
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก
เมื่ อวั น ที่ 7 พฤษภาคม ๒๕64 ตามประกาศกำหนดวั น เริ่ มและจำนวนวัน ของ
สมัย ประชุม สามัญ ประจำป พ.ศ. 2564 และกำหนดวั น เริ่ มและจำนวนวั น
ของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕65 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕64 นั้น
อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห งพระราชบั ญญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

3

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
สุรเชษฐ สุรภักดี
(นายสุรเชษฐ สุรภักดี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญทานประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญคะ
เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ และผูที่รับฟงเสียงตามสาย
ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2564
ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 16 วาระ ผมขอเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สำหรับวันนีไ้ มมเี รื่องที่จะแจงใหที่ประชุมสภาแหงนีท้ ราบ นะครับ
รับทราบ
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 2
ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ระเบี ยบวาระที่ 2 เรื่ องการรั บ รองรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2564 ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 28 หนา ประกอบดวย 6 วาระ
ดวยกัน หนาที่ 1 เป นรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน ผูเขารวมประชุม จำนวน
10 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 อีกจำนวน 3 ทาน
และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
แจงใหที่ประชุมทราบ คือ นายวัชระ ภูประเสริฐ ไดเสียชีวิต และเมื่อวานไดมีการเผาศพ
ทานแลว และเรื่องการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งทานจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดเปน
ตัวแทนของเทศบาล และไดเปนตัวแทนในระดับอำเภอ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564
ประชุมเมื่ อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 จนถึง หนาที่ 5 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 และระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการพิจารณารางเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565
วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง
1 เสียง และวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) มติที่ประชุมอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำป พ.ศ. 2565 จนถึง หนาที่ 16 ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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โอนเงิ น งบประมาณไปตั้ งจายเป น รายการใหม ในเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ าย
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค าครุ ภั ณฑ และขออนุ มั ติ กันเงิ นงบประมาณ
รายจ ายฯ โครงการดั งกล าว กรณี ยั งมิ ได กอหนี้ ผู กพั น จนถึ ง หน าที่ 18 มติ ที่ ประชุ ม
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง
ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค าที่ ดิ นและสิ่ งก อสร าง จนถึ ง หน าที่ 20 มติ
ที่ประชุม เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 6
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา เรื่องอื่นๆ
- นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ไดพูดคุย 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 การจัดซื้อรถขยะ เรื่องที่ 2
ชวยทำไมหรือเหล็กกั้นถังขยะ เรื่องที่ 3 เรื่องเวลามาปฏิบัติงานของพนักงานเก็บกวาดขยะ
อยากใหมาปฏิบัติงาน เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามปกติไดไหมครับ และใหแบงงาน
ใหชดั เจน เรื่องที่ 4 ฝากเรื่องน้ำประปา
- นางอรภั กดิ์ เจนวิ ชชุ เมธ แจ งเรื่ องถนนบริ เวณบ านของนายเสกสรร แซ ลิ่ ม
ไดแจงไปแลว แตยังไมไดดำเนินการ
- นายเอกชัย ศรีพิทักษ ฝากเรื่องคูระบายน้ำที่ตลาดใหม
- นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ไดพูดคุย 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ถนนเปนหลุมบอหลายสาย
เรื่องที่ 2 โครงการแถวบานปาบูรณ เปนหลุมบอ ชวยนำหินไปถมใหดวย
- นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ไดพูดคุย 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 อยากจะสานงานเกาของ
ท านวัชระ ภู ประเสริฐ ที่ ยั งค างอยู เรื่องที่ 2 เรื่องการจั ดการขยะอันตรายทำอย างไร
ใหปลอดภัย เรื่องที่ 3 อยากใหแกไขเรื่องเสียงตามสาย
- นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดพูดคุย 4 เรื่อง เรื่องที่ 1 อยากสอบถามสถานะการคลัง
ณ ป จจุ บั นที่ เข ามาในปลายป นี้ จะได ทำให พี่ น องประชาชน หมู ที่ 10 บ าง เรื่ องที่ 2
เรื่ องชุ ดตรวจ ATK ถ าระเบี ยบไม เป ดก็ ไม เป นไรครั บ เรื่ องที่ 3 ขอฝากเรื่ องเอกสาร
ที่ ที มสภาขอไปหลายรอบแล วยั งไม ได เรื่ องที่ 4 ขอขอบคุ ณคณะผู บริ หารเรื่ องวางท อ
ระบายน้ำบริเวณสี่แยกรอนพิบูลย
- นายสมพร สุขสวัสดิ์ ไดพูดคุย 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 ฝากคณะผูบริหารเรื่องถนนสาย
บานปาบูรณดวยครับ เรื่องที่ 2 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ชวยสนับสนุนแจกจายน้ำใหพี่นอง
ประชาชน เมื่อ 2 เดือนที่แลว เรื่องที่ 3 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ทำถนนคอนกรีต คสล.
ตอจากคณะผูบริหารชุดที่แลว และบล็อคจากถนนใตสะพานเขานอยถึงบานหินลับ ตอนนี้
เสร็จเรียบรอยแลว
- รองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ไดแจงวาเมื่อรถ JCB ซอมเสร็จ จะไปดำเนินการซอม
ไหลทางตามที่ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม แจงมาครับ
- นางสาวโสภา จันทรแก ว ได รายงานขั้นตอนการดำเนิ นการของโครงการแต ละ
โครงการวาอยูในขั้นตอนใด โครงการใดที่ไดดำเนินการแลว อยูระหวางดำเนินการ หรือ
ยังไมไดดำเนินการ และรายงานสถานะการคลัง ของวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

- ท านนายกฯ เป น ห วงเรื่ องขยะที่ เยอะ และมี รถขยะที่ ใช ได แค 1 คั น และ
ไดฝากถึงทานประธานสภาใหชวยดูงบประมาณในการจัดซื้อรถขยะดวยครับ ปดประชุม
เวลา 12.02 น. ขออนุญาตสรุปรายงานแคนี้กอนคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแกไข
ในสวนที่ไมถูกตอง บาง ครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ขอแก ไขหน าที่ 7 บรรทั ดที่ 23 ข อ 1.1.2 ตั วเลขตั้ งไว
812,504.- บาท ปรับลดเหลือ 110,000.-บาท คงเหลือ 750,000.-บาท ขอแกไขเปน
702,504.-บาท และหนาที่ 11 ขอ 1.1.2 ตัวเลขผิดพลาดไป ตัวเลขตั้งไว 812,504.- บาท
ปรับลดเหลือ 110,000.-บาท คงเหลือ 750,000.-บาท ขอแกไขเปน 702,504.-บาท
ขอขอบคุ ณ นางอรภั กดิ์ เจนวิช ชุเมธ ครับ ไมทราบวามีส มาชิกสภาทานใด
จะขอแกไขในสวนที่ไมถูกตองอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมในนามประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมตอง
ขอโทษทานสมาชิกสภาทุกทานที่ทำใหเกิดขอผิดพลาดในเรื่องตัวเลข หนาที่ 7 ขอความที่
นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ไดพูดไป และหนาที่ 11 ขอความของ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
เปนผูปรับลดเอง ตองขออภัยดวยครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักด ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอ
แกไขในสวนที่ไมถูกตองอีกบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแห งนี้รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2564 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำป 2564
ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ญั ต ติ ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั้งจา ยเป น รายการใหม ในเทศบัญ ญัติ
งบประมาณ รายจ า ย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค าครุ ภั ณ ฑ
ประเภทครุ ภั ณ ฑ สำนั กงาน และขออนุ มั ติ กั นเงิ นงบประมาณรายจ ายครุ ภั ณฑ ฯ
ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี้ คณะผู บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

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

หลักการ
ตามที่ งานการเจาหนาที่ ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ไดใชโตะทำงานซึ่งอยู
ในความรั บผิ ดชอบของกองสาธารณสุ ข และสิ่งแวดลอ มในการปฏิ บั ติ งาน ขณะนี้
กองสาธารณสุขฯ จำเปนตองใชโตะทำงานดังกลาว เพื่อรองรับเจาหนาที่ท่ีกำลังจะมา
ปฏิบั ติงาน ซึ่งอยูในระหวางการพิ จารณาของคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช นั้น
เหตุผล
งานการเจาหนาที่ ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อ
โตะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับไวใชปฏิบัติงาน และจำเปนตองขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพื ่อ ไปตั ้ง จา ยเปน รายการใหมใ นเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ าย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1 ขออนุ มั ติ โอนเงิ นงบประมาณไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ในแผนงานบริ หาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
- คาจัดซื้อโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (155 x 79 x 75 cm.)
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 7,900.- บาท
เพื่ อจ ายเป นค าจั ดซื้ อโต ะทำงานเหล็ ก ขนาด 5 ฟุ ต (155 x 79 x 75 cm.)
จำนวน 1 ตั ว สำหรั บ ใช ในการปฏิ บั ติ งานของงานการเจ าหน าที่ ฝ ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 7,900.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จำนวน 7,900.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 7,900.- บาท
รวมโอนเพิ่ม - โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 7,9๐๐.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในงบลงทุ น โดยการโอนเพิ่ ม โอนลด ที่ ทำให ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจายเป นรายการใหม ใหเป นอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

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

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

2.ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค าครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ สำนั กงาน ค าจั ดซื้ อโต ะ ทำงานเหล็ ก ขนาด 5 ฟุ ต
(155 x 79 x 75 cm.) จำนวน 1 ตั ว งบประมาณ 7,900.- บาท (เจ็ ด พั น
เการอยบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
พ.ศ. 2547 แก ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2561 ข อ 59 ในกรณี ที่ มี รายจ าย
หมวดค าครุภั ณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตอง
ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
ทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีประเด็นที่อาจจะเกี่ยวของกับญัตตินี้ เปนการจัดซื้อโตะ
ทำงานของงานการเจ าหน าที่ ฝ ายอำนวยการ สำนั กปลั ดเทศบาล ผมอยากทราบว า
เจาหนาที่ที่จะมากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนใคร ตำแหนงอะไร ซึ่งตอนนี้อยูใน
ระหวางการพิจารณา ไมไดมีการประชุมเพราะติดสถานการณโควิด – 19 ผมสนับสนุน
เต็มที่ครับเพราะขณะนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขาดเจาหนาที่ที่มีความชำนาญ
ดานสาธารณสุขศาสตรโดยตรง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบาง ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผู เข าร ว มประชุ ม ทุ กท าน ขอนำเรี ย นว าเป น พนั กงานจ างตามภารกิ จ ตำแหน ง
ผู ช วยนั กวิ ชาการสุ ขาภิ บาล มาดู แลในด านสุ ขอนามั ย ร านอาหาร โรงอาหาร และ
ดู แลตลาด สามารถมาช วยงานเราได มากขึ้ น เขามี ประสบการณ ทำงาน เคยทำงาน
เทศบาลแถวชลบุ รี เนื่ องจาก กทจ. นครศรี ธรรมราช ติ ดช วงสถานการณ โควิ ด – 19
ยังประชุมไมไดทำใหเปนการลาชาในการบรรจุ คะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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ระเบียบวาระที่ 4

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ญั ตติ เรื่องขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญั ติ
งบประมาณ รายจ า ย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค าครุ ภั ณ ฑ
ประเภทครุ ภั ณ ฑ สำนั กงาน และขออนุ มั ติ กั นเงิ นงบประมาณรายจ ายครุ ภั ณฑ ฯ
ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี้ คณะผู บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที่ งานนิติการและการพาณิชย ฝายปกครอง สำนักปลัดทศบาล มีความประสงค
จะขอซื้อเกาอี้ทำงาน เนื่องจากเกาอี้ทำงานที่ใชปฏิบัติงานที่ผานมานั้นเปนเกาอี้เกาที่ใชงาน
มานานและได มี การชำรุ ด ไปแล ว ป จ จุ บั น ได ใช เก าอี้ ท ำงานของรองปลั ด เทศบาล
ปฏิบัติงาน และขณะนี้รองปลัดเทศบาลตองการจะใชเกาอี้ทำงานตัวดังกลาวเพื่อไวใช
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นั้น

เหตุผล

งานนิติการและการพาณิชย ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จึงมีความจำเปนตอง
จัดซื้อเกาอี้ ทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับไวใชปฏิบัติงาน และจำเป น ต องขออนุมัติ
โอนเงิน งบประมาณเพื ่อ ไปตั ้ง จา ยเปน รายการใหมใ นเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
คาจัดซื้อเกาอี้ทำงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง ขนาด (W x D x H) 62 x 69 x
111 -123 cm. จำนวน 1 ตัว
จำนวน 3,500.- บาท
เพื่อจายเปน คาจัด ซื้อเกาอี้ทำงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง ขนาด (W x D x H)
62 x 69 x 111-123 cm. จำนวน 1 ตั ว สำหรั บใช ในการปฏิ บั ติ งานของงานนิ ติ การ
ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 3,500.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

นายสุเทพ ฤทธิรัตตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

จำนวน 3,500.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 3,500.- บาท
รวมโอนเพิ่ม - โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 3,500.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุ น โดยการโอนเพิ่ ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ให เป นอำนาจอนุ มัติของ
สภาทองถิ่น
2. ขออนุมัติกัน เงิน งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีย ัง มิไ ดก อ หนี ้ผู กพั น แผนงานบริ ห ารงานทั่ วไป งานบริ ห ารทั่ วไป งบลงทุ น
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทำงานลอเลื่อนมีพนักพิงสูง
ขนาด (W x D x H) 62 x 69 x 111-123 cm. จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 3,500.- บาท
(สามพั น ห า ร อ ยบาทถ ว น) ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการรั บ เงิ น
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณี
ที่มีรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ
สภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนท านประธานสภา วันนี้ คณะผูบริหารขอเสนอญั ตติ เรื่องการขออนุ มัติ โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณราย จายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค าครุ ภั ณ ฑ และขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณ
รายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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หลักการ
ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ได บรรจุ โครงการจั ดซื้อรถบรรทุ กขยะมูลฝอย
แบบอัดทาย งบประมาณ 2,400,000.-บาท (สองลานสีแ่ สนบาทถวน) ไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 101 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหมีรถบรรทุกขยะมูลฝอยใชในการปฏิบัติงาน งานรักษาความสะอาด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เหตุผล
เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจั ด ซื้ อรถบรรทุ กขยะมู ล ฝอยแบบอั ด ท ายไว
จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้
1. ขออนุ มั ติ โอนเงิ น งบประมาณไปตั้ งจ ายเป น รายการใหม ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย จำนวน 2,400,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ำกวา 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย
ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร และสามารถ
รับน้ำหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม ตัวถังทำดวยเหล็กหนาไมนอยกวา
3 มิลลิเมตร พื้นหนาไมนอยกวา 4.50 มิลลิเมตร รถรับน้ำหนักบรรทุกไมต่ำกวา
6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม ต่ำกวา 12,000 กิโลกรัม
ชุ ดอั ดท ายทำงานด วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมน อยกวา 2,500
ปอนด ต อ ตารางนิ้ ว มี โ คมไฟสั ญ ญาณวั บ วาบสี เหลื อ ง 1 ดวง ตามบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภั ณฑ 2563 สำหรับเดือน ธัน วาคม 2563 หน า 16 คุ ณลักษณะ
เฉพาะสังเขป หนา 73
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 หนาที่ 101
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 2,400,0๐๐.-บาท

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

11
โอนลด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 493,614.- บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 260,000.- บาท
งบดำเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
ประเภท คาเชาบาน
จำนวน 156,000.- บาท
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จำนวน 580,000.- บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน 116,899.- บาท
- งานรัฐพิธี พระราชพิธีและวันสำคัญของชาติ
จำนวน 134,144.- บาท
- จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
จำนวน 10,000.- บาท
- ทองถิ่นโปรงใสขาราชการไทยไมโกง
จำนวน 20,000.- บาท
- ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
จำนวน 10,000.- บาท
- พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศ
จำนวน 10,000.- บาท
- มอบรางวัลพนักงาน ลูกจางดีเดน
จำนวน 12,000.- บาท
- วันทองถิ่นไทย
จำนวน 10,000.- บาท
- วันเทศบาล
จำนวน 10,000.- บาท
- สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตามหนังสือสั่งการฯ จำนวน 5,000.- บาท
- อบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม แกพนักงาน ลูกจาง
จำนวน 40,000.- บาท
- อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จำนวน 300,000.-บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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หมวด คาสาธารณูปโภค
ประเภท คาไฟฟา
ประเภท คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล
ประเภท คาบริการโทรศัพท

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

จำนวน 88,534.- บาท
จำนวน 43,809.- บาท
จำนวน 100,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 2,400,0๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม - โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 2,400,0๐๐
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุ มัติ กัน เงิน งบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณี ยังมิ ได กอหนี้ผูกพั น ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย และ
สิ่ งปฏิ กูล งบลงทุ น หมวดค าครุ ภั ณ ฑ ประเภท ครุ ภั ณ ฑ ย านพาหนะและขนส ง
จำนวน 2,400,000.-บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน เห็ นด วยกั บโครงการจั ดซื้ อรถขยะมู ลฝอยแบบอั ดท าย
เปนโครงการที่ตองทำอยางเรงดวน บางพื้นที่รถเขาไปเก็บขยะอาทิตยละครั้ง ถังขยะก็
ไมเพียงพอ ยิ่งสถานการณโควิด – 19 แพรไปทุกพื้นที่เราตองเรงกำจัดขยะมูลฝอย กำจัด
ใหรวดเร็วที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่นองประชาชน ลดการแพรเชื้อจากขยะมูลฝอย
นาจะซื้อเพิ่มสัก 2 คัน นะคะ เพื่อใหเพียงพอตอความตองการ ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เมื่อไดรถมาแลวจะแบงในการจัดเก็บขยะอยางไร เวลาใด พี่นอง
ประชาชนฝากถามมา ขอบคุณครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุ ณ นายจั กรฤทธิ์ ชุ มแก ว ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีประเด็นที่ อยากจะสอบถามปญหาตอเนื่องเกี่ยวกับขยะ
ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งครับ เมื่อครั้งผูบริหารชุดที่แลวจะดำเนินการจัดซื้อจัดจาง แตก็ติด
ปญหาอยูหลายครั้ง ในครั้งนี้เปนโอกาสดีแลวที่คณะผูบริหารชุดนี้จะไดซื้อรถขยะคันใหม
อีก 1 คัน ทานจะบริหารจัดการอยางไร ผมถือวายังไมเพียงพอในการบริหารจัดการ และ
ขอสอบถามอีกเรื่อง คือ เรื่องถังขยะ อยากจะเพิ่มถังขยะแบบไหนอยางไร เมื่อสภาอนุมัติแลว
อยากใหจัดซื้อจัดจางแบบเรงดวน ในสวนของหลักการที่บรรจุในการจัดซื้อรถขยะมูลฝอย
แบบอัดทาย งบประมาณ 2,400,000.- บาท อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 2564 – 2565
ถาดูตามเอกสารบรรจุอยูที่ 2,500,000.- บาท นาจะแกไขใหตรงกัน เพื่อความถูกตอง
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักด ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเข าร วมประชุม ทุ กท าน ผมในนามคณะผู บริหาร ผมถื อว าในการบริหารกิ จการของ
เทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทาน ทุกคำมั่นสัญญา คือ ภารกิจรวมสรางเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ไปดวยกัน ถือวาสมาชิกทุกทานรวมคิดรวมทำใหประชาชนในเขตพื้นที่
อยูดีมีสุข ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท านนายกฯ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด จะซั กถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามที่นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดสอบถามราคารถบรรทุกขยะ
ซึ่งตามแผนพั ฒนาเทศบาลกำหนดไว 2,500,000.-บาท แต เนื่ องจากเทศบาลจัดซื้ อ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กำหนดไว 2,400,000.- บาท
ขออนุญาตโอนแค 2,400,000.- บาท
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภา ครับ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด จะซั กถามหรื อ
อภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน นาจะเขาใจไมตรงกันครับ ผมพูดถึงในญัตตินี้มีหลักการอยูและ
ไปอางถึงในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561 – 2565 หนาที่ 101 ซึ่งผมไปเปดดู แตเอกสารที่
ทานใหมาจำนวนเงิน 2,500,000.- บาท แตมาอางในหลักการ จำนวน 2,400,000.- บาท
ไมทราบวาเปนสาระสำคัญไหมครับ ถาแกไขใหถูกตองนาจะดีกวาครับ ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

14
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเข ารวมประชุม ทุ กท าน ตองขออภั ยนะค ะ ที่ จริงหลั กการควรจะใสตามแผนพั ฒนา
ในเมื่ ออ างอิ งแผนพั ฒนาท องถิ่ นควรใช จำนวน 2,500,000.- บาท ส วนการโอนเงิ น
จำนวน 2,400,000.- บาท ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ขอปรับแกในสภาเลยนะครับ โดยโครงการอนุมัติ จำนวน
2,400,000.- บาท ให ตรงกั บ เอกสารถื อว าคณะผู บ ริ หารขอเปลี่ ยนจาก จำนวน
2,400,000.- บาท เปน จำนวน 2,500,000.- บาท นะครับ ไม ทราบวามี สมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ถาซื้อรถขยะมาใหมคาดวาคงใชได 3 คัน ตอนนี้มีคันเล็ก 1 คัน
นายปรีชา วังบุญคง ใชอยู รถขยะคันใหญ นายธนงศักดิ์ เรืองดวง ใชอยูตอนนี้กำลังซอม
พื้นเพราะพื้นผุพังหมดแลว สวนรถคันเล็กพื้นก็ผุพังเหมือนกัน พอรถคันใหญเสร็จ และได
รถคั นใหม จะนำรถคั นเล็ กไปทำพื้ นต อ น าจะใช งานได ทั้ ง 3 คั น การเก็ บขยะจะได
ครอบคลุ ม แผนการจั ดเก็ บขยะทางกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อมได จั ดทำไว แล ว
ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภา ครับ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด จะซั กถามหรื อ
อภิปรายอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติตอ
สภาแห งนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็ นชอบตามญั ตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ย ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค าครุ ภั ณ ฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ครุภัณฑฯ
ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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หลักการ

ดวยนายกเทศมนตรีฯ มีนโยบายและสั่งการให งานประชาสัมพันธ ดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ประกอบดวย เครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน เพื่อใชเปนชุด
เครื่องเสียงประชาสัมพันธติดรถยนตสวนกลางของเทศบาล สำหรับใชในการ
ประชาสัมพันธ โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล ใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
และมีสวนรวมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุไว ดังนัน้
งานประชาสัมพันธ จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน
1 รายการ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
จำนวน 20,000.- บาท
- เพื่ อจ ายเป นค าจั ดซื้ อ ชุ ดเครื่ องเสี ยงติ ดรถยนต ส วนกลางของเทศบาล
ประกอบด วย เครื่ องขยายเสี ยง ลำโพง ไมโครโฟน สายแบตเตอรี่ สายลำโพง ฯลฯ
พรอมทำการติดตั้ง
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 20,000.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จำนวน 20,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 20,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม – โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 20,000.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุ น โดยการโอนเพิ่ ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจายเป นรายการใหม ใหเป นอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี
ยั งมิ ได ก อหนี้ ผู กพั น แผนงานบริ หารงานทั่ วไป งานบริ ห ารทั่ วไป งบลงทุ น หมวด
คาครุภั ณฑ ประเภทครุภั ณฑ ไฟฟ าและวิทยุ เพื่ อจ ายเป นค าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงติ ด
รถยนต ส วนกลางของเทศบาล ประกอบด วย เครื่ องขยายเสี ยง ลำโพง ไมโครโฟน
สายแบตเตอรี่ สายลำโพง ฯลฯ พรอมทำการติดตั้ง งบประมาณตั้งไว 20,000.- บาท
(สองหมื่นบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใช
จายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ
สภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย ผมจะ
ขอมติ ต อสภาแห งนี้ ว า สมาชิ กสภาท านใดเห็ นชอบตามญั ตติ ที่ คณะผู บริ หารเสนอ
โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง
1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค า ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณู ปโภค โครงการกอสรางคูระบายน้ำ
และวางทอระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั น นี้ คณะผู บ ริ ห ารขอเสนอญั ตติ เรื่ องการขออนุ มั ติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญั ติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่ งสาธารณู ป โภค โครงการกอสร างคูร ะบายน้ ำและวางท อระบายน้ ำบริเวณ
ศูนย พัฒนาเด็ กเล็กเทศบาลตำบลร อนพิบูลย และขออนุ มัติกัน เงิ นงบประมาณ
รายจายโครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยกองการศึกษา มีโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการกอสราง
คูระบายน้ำและวางทอระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
งบประมาณ 499,900.- บาท โดยมีวัตถุประสงค เพื่อลดปญหาน้ำทวมขังบริเวณ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

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

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และนายกเทศมนตรีไดประกาศการเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒ นาท องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
เหตุผล
เนื่องจาก กองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการกอสรางคูระบายน้ำและวางทอระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยไว จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา.
งานศึกษาไมกำหนดระดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ราชการที่ ไม เข าลั กษณะรายจ าย
หมวดอื่น ๆ
- กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม
จำนวน 44,0๐๐.- บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ราชการที่ ไม เข าลั กษณะรายจ าย
หมวดอื่น ๆ
- จัดการแขงขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวน 300,000 บาท
- จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ เขารวมการแขงขัน
จำนวน 150,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 494,0๐๐.- บาท
รวมโอนเพิ่ม – โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 494,0๐๐.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
2.ขออนุมัติกัน เงิน งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณี ยังมิ ได กอหนี้ผูกพั น ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุ น
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณู ปโภค โครงการก อสราง
คูระบายน้ำและวางทอระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

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

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายคีตวิทย แกวแกมจันทร
ผูอำนวยการกองชาง
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

จำนวน 494,000.- บาท (สี่แสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ท านสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน การสรางคูระบายน้ำบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
งบประมาณ 494,000.- บาท สามารถแกไขปญหาใหประชาชนไดโดยตรงไหม พื้นที่
ตรงนี้มีปญหาน้ำทวม และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ก็ตองการเงินเหลือจายปลายปที่เคยคุยกัน สรุปวา 13 ญัตติไมไดตอบโจทยใหกับพี่นอง
ประชาชนเลย ทานรองนายกฯ เคยพูดวาของ หมูที่ 10 ไมมีโครงการอะไรเลย การบริหาร
งบประมาณบริหารไดไมครบถวน ไมทราบวาจะมีงบประมาณเขามาอีกไหม เพื่อจะได
ดูแลพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ไดครบถวนนะครับ ผมขอชื่นชมกองชางรายละเอียด
ครบถ วน ผมขอเร งรั ดผ านประธานสภาขอให น ำหิ น คลุ กไปลงให เขาก อน เพราะ
ในหมูที่ 10 ไมมีอะไรเลยครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ผมขอถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกอสราง
รั้วกับคูระบายน้ำเสนที่จะทำจะทับกันหรือไมครับ
ขอเชิญ นายคีตวิทย แกวแกมจันทร ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมชี้แจงวาไมทับกันครับ คูระบายน้ำอยูในพื้นที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรียบ ๆ กับตนไม รั้วอยูลอมรอบอีกทีครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายคี ตวิ ทย แก วแกมจันทร ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน แนวเขตผมเห็ นตามแผนผั งแล วครั บ น้ ำจะระบายไปทาง
ดานหลัง อยากจะฝากถึงกองชางและคณะผูบริหารใหดูแนวใหดีครับ ผมอยากจะอนุรักษ
ต นไม ตรงนั้ น เมื่ อ 14 ป ที่ แล ว ท านณรงค แซ ใช ได ดำรงตำแหน งนายกเทศมนตรี
ผมและสมาชิกสภาไดลงไปปลูกตนไม ตอนนี้ตนไมใหญ มากแลวเป นตนไมมีคาทั้งหมด
ฝากผูบริหารดวยนะครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผู เข ารวมประชุม ทุ กท าน ผมขออนุ ญาตชี้แจงนะครั บ ต นไม ที่ โค นเป นต นตี นเป ดอยู
รอบใน ไมใชรอบนอก เพื่อปองกันไมใหรากแทงพื้นอาคาร เมื่อฝนตกน้ำจะเขามาในอาคาร
ผมก็ตองทำใหถกู ตอง สิ่งใดที่ทานสมาชิกสภาเสนอมาก็ขอบคุณเปนอยางสูง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท านนายกฯ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุ ม ทุ กท าน ผมอยากให เข าใจตรงกั นนะครั บ อยากให ท านเป ดไปดู ผั งคู ระบายน้ ำ
และบอพักที่ผมพูด คือ ดานหลังน้ำจะออกทางดานหลัง โซนไมมะฮอกกาณี ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรียนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิกผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุ กทาน พอดีญั ตติ นี้ไมไดอางถึงระเบียบ ขออนุญาตปรับนิ ดหนึ่งค ะ
หนาที่ 2 รวมโอนเพิ่ม – โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ 494,000.- บาท
ขออางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ เหมือนที่อานในญัตติอื่นๆ ในสวน
ขอที่ 2 ใหอางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
และการเก็บรักษาเงิน ขออนุญาตเสริมเพราะไมไดใสไป และญัตติตอไปดวย ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภา ครับ ไม ทราบวามีสมาชิกสภาท านใด จะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แห งนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญั ตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค า ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณ
ศูน ยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญั ตติ เรื่องการขออนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง สิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล.รอนพิบูลย และ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
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ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยกองการศึกษา มีโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการกอสรางรั้ว
รอบบริเวณศู นยพัฒนาเด็กเล็ กเทศบาลตำบลรอนพิ บู ลย งบประมาณ 370,000.- บาท
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลยมีเขตบริเวณ
ที่ชัดเจน เพื่อใหรอบ ๆ บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความสะอาด
เป น ระเบี ยบเรี ยบร อย และเพื่ อป องกั น อั น ตรายที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น กั บนั กเรี ยนและ
นายกเทศมนตรี ได ป ระกาศการเพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลง แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เหตุผล
เนื่ องจาก กองการศึ กษา ไม ได ตั้ งงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไว
จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้
1. ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ในแผนงานการศึ กษา
งานศึกษา ไมกำหนดระดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกำหนดระดับ
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก อสรางรั้วรอบบริเวณศูนยพัฒ นาเด็กเล็ กเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย
จำนวน 349,0๐๐.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วคาวบอย แบบ 3 ชั้น ขนาดกวางระหวางเสา 2.50 เมตร
สูง 1.20เมตร ยาว 375.00 เมตร พรอมกอสรางประตูรั้วแบบ 3 ชั้น ทางเขา – ออก
ขนาดกวาง 6.00 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 บาน หรือพื้นที่รั้วความยาว
ไมนอยกวา 387.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบล
รอนพิบูลยกำหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หนาที่ 2 ลำดับที่ 1
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 349,0๐๐.- บาท

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ ยวเนื่องกับการปฏิบั ติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน 31,027.-บาท
- นิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวน 2,0๐๐.- บาท
หมวด คาสาธารณูปโภค
ประเภท คาบริการโทรศัพท
จำนวน 20,0๐๐.- บาท
ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน 10,0๐๐.- บาท
งานศึกษาไมกำหนดระดับ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- จางเหมาบริการผูชวยผูดูแลเด็ก
จำนวน 28,0๐๐.- บาท
- จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
จำนวน 3,300.- บาท
- จางเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ
จำนวน 36,0๐๐.- บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ
- คาราวานเสริมสรางประสบการณเด็ก
จำนวน 40,0๐๐.- บาท
- บาน วัด โรงเรียน
จำนวน 5,0๐๐.- บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ จำนวน 10,0๐๐.- บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ
- งานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ (วัดเขานอย) จำนวน 16,330 บาท
- จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม
จำนวน 21,066.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

- จัดงานประเพณีลอยกระทง
จำนวน 63,542.- บาท
- จัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญู จำนวน 62,735.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 349,0๐๐.- บาท
รวมโอนเพิ่ม-โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 349,0๐๐.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุ น โดยการโอนเพิ่ ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจายเป นรายการใหม ใหเป นอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
2.ขออนุ มัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณียังมิได กอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรั้ว
รอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 349,000.- บาท
(สามแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่ น พ.ศ. 2547 แก ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข อ 59
ในกรณี ที่ มี ร ายจ า ยหมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งยั ง มิ ได ก อ หนี้ ผู ก พั น
แต มี ค วามจำเป น จะต อ งใช จ ายเงิน นั้ น ต อ ไปอี ก ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แห งนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญั ตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑ ฯ
ดังกลาวกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี้ คณะผู บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการ
และเหตุผลดังนี้

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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หลักการ
ดวยสำนักปลัดเทศบาล จำเปนตองจัดซื้อโตะทำงานสำหรับปลัดเทศบาล เพื่อไวใช
ปฏิ บัติงานภายในหองทำงาน เนื่องจากโตะทำงานเดิมที่ใชปฏิบัติงานนั้นไดนำไปใชใน
หองประชุมเทศบาล ชั้น 4 เพื่อเปนโตะสำหรับปฏิบัติงานของประธานสภาในที่ประชุม
และใชประชุมในโครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ที่เปนกิจการงานของเทศบาล โดยโตะเดิมซึ่งอยู
ในหองประชุม ประธานสภามีความประสงคจะนำไปใชปฏิบัติงานในหองประธานสภาเทศบาล
เหตุผล
สำนักปลัดเทศบาล จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อโตะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับ
ไว ใช ป ฏิ บั ติ งานในห อ งทำงานปลั ด เทศบาล และจำเป น ต อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิน
งบประมาณเพื ่อ ไปตั้ง จา ยเปน รายการใหมในเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
คาจัดซื้อโตะทำงาน ขนาด (W x D x H) 180 x 80 x 75 cm.
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 14,000.- บาท
เพื่ อจ ายเป น ค าจั ด ซื้ อโต ะทำงาน ขนาด (W x D x H) 180 x 80 x 75 cm.
จำนวน 1 ตัว สำหรับใชในการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 14,000.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ)
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล
จำนวน 14,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 14,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม - โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 14,0๐๐.- บาท

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงิ นงบประมาณรายจ าย ในงบลงทุ น โดยการโอนเพิ่ ม โอนลด ที่ ทำให ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได
ก อหนี้ ผู กพั น แผนงานบริ หารงานทั่ วไป งานบริ หารทั่ วไป งบลงทุ น หมวดค าครุภั ณฑ
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซื้อโตะทำงาน ขนาด (W x D x H) 180 x 80 x 75 cm.
จำนวน 1 ตั ว งบประมาณ 14,000.- บาท (หนึ่ งหมื่ นสี่ พั นบาทถ วน) ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจำเป นจะตองใชจายเงินนั้ นตอไปอีกให องคกรปกครองสวนทองถิ่ น
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติท่คี ณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี้ คณะผู บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว กรณี ยังมิได กอหนี้ผูกพั น ด วยหลั กการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
ด ว ยโต ะทำงานของบุ ค ลากร ฝ ายส งเสริมการศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
กองการศึ กษา เป น โต ะ ทำงานที่ ย ายมาจากสำนั กงานเทศบาลตำบลร อนพิ บู ล ย
หลังเกา ซึ่งปจจุบันไดเสื่อมสภาพและชำรุด เนื่องจากโตะทำงานดังกลาวไดใชงานมา
เปนเวลานาน นั้น

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

เหตุผล
งานธุรการ ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา จึงมีความ
จำเป นต องจัดซื้อโต ะทำงาน จำนวน 1 ตั ว สำหรับไวใชปฏิบั ติงาน และจำเปน ตอง
ขออนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณเพื ่อ ไปตั ้ง จา ยเปน รายการใหมใ นเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ
ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
- คาจัดซื้อโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (155 x 79 x 75 cm.) จำนวน 1 ตัว
จำนวน 7,900.- บาท
เพื่ อจ ายเป น ค าจั ดซื้ อโต ะทำงานเหล็ ก ขนาด 5 ฟุ ต (155 x 79 x 75 cm.)
จำนวน 1 ตัว สำหรับใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการศึกษา
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 7,900.- บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน 7,900.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 7,900.- บาท
รวมโอนเพิ่ม - โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 7,9๐๐.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุ มัติกันเงินงบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซื้อโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
(155 x 79 x 75 cm.) จำนวน 1 ตั ว งบประมาณ 7,900.- บาท (เจ็ ด พั น
เการอยบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

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

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี
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พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวด
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงิน
นั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ผมเห็ นด วยกั บญั ตติ จั ดซื้ อโต ะทำงาน เพราะรอบที่ แล ว
ผมได พู ดเรื่ องโต ะทำงานของกองการศึ กษาผุ พั งมาก ขอบคุ ณผู บริ หารที่ ให ความสำคั ญ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรื ออภิ ปรายเพิ่ มเติ มอี กบ างครั บ หากไม มี สมาชิ กสภาท านใดขออภิ ปรายเพิ่ มเติ มอี ก
ผมจะขอมติ ตอสภาแหงนี้วา สมาชิ กสภาท านใดเห็ นชอบตามญั ตติ ที่คณะผูบริหารเสนอ
โปรดยกมื อครั บ (สมาชิ ก สภา ยกมื อ เห็ น ชอบ 10 ท าน ไม เห็ น ชอบ ไม มี และ
งดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ แ ก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคำชึ้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 และขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิไดกอหนี้ ผูกพัน หมวดคาครุภัณ ฑ ประเภท
ครุภั ณ ฑ โฆษณาและเผยแพร โครงการติด ตั้งกลองโทรทัศ น วงจรปด ณ ศูน ย
พัฒนาเด็กพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี้ คณะผู บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ แ ก ไข
เปลี่ ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ขออนุ มัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี ยังมิได
ก อหนี้ ผู กพั น หมวดค าครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุภั ณ ฑ โฆษณาและเผยแพร โครงการ
ติ ดตั้ งระบบกล องโทรทั ศน วงจรป ด ณ ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กเทศบาลตำบลร อนพิ บู ลย
ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1. ตามที่ กองการศึกษา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ต อ
สภาเทศบาลตำบลรอนพิ บู ล ย สมัย วิส ามัญ สมัย ที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดมีมติเห็นชอบ
ตามบั ญ ชี โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ย ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ โ ฆษณาและเผยแพร โครงการติ ด ตั้ ง ระบบกล อ งโทรทั ศ น ว งจรป ด
ณ ศู นย พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ 300,000.- บาท
(สามแสนบาทถวน)
2.ตามบั น ทึกข อความ กองการศึกษา ที่ นศ 52505/250 ลงวันที่ 29
กรกฎาคม 2564 เรื่องขออนุมัติติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เหตุผล
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ที่ 594/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดคุ ณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ติดตั้งระบบ
กล องโทรทั ศ น ว งจรป ด ณ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตำบลรอ นพิ บู ล ย และ
นายวิชชา ศรีเทพ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เปนคณะกรรมการในชุด
ดังกลาว ไดปรึกษาหารือกับ นายสุรินทร เทพรัตน คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอรของจังหวั ด นครศรีธ รรมราช ซึ่ งเป น ประธานคณะกรรมการ
กำหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะและราคากลางติ ด ตั้ ง ระบบกล อ งโทรทั ศ น ว งจรป ด
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดใหคำแนะนำวาการติดตั้งกลอง
วงจรป ด ที่ ไ ม อ ยู ใ นเกณฑ ร าคากลาง จำเป น จะต อ งผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิว เตอรของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งขณะนี้อยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา Covid – 19
คณะกรรมการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิว เตอรของจังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงงดเวนการประชุม เพื่อลดการรวมกลุมและลดโอกาสในการติดเชื้อ ประกอบกับ
การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการฯ ในแต ล ะครั้ งจำเป น ที่ จ ะต อ งมี ห น ว ยงานเสนอ
เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวนพอสมควร จึงจะเปนเหตุใหมีการจัดประชุม ซึ่งหากรอการ
เป ดประชุ มอาจจะเกิดความลาชาในการดำเนิน โครงการฯ จึงเห็น ควรพิจ ารณา
เปลี่ยนกลองโทรทัศนวงจรปดที่ไมอยูในเกณฑราคากลาง เปนกลองโทรทัศนวงจรปด
ตามเกณฑ ราคากลางฯ และเพื่อใหเกิดการใช งานที่เหมาะสมกับ สภาพพื้ นที่ และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด เห็นควรพิจารณาเปลี่ยนกลองวงจรปดที่อยูบริเวณดานนอก
ใตหลังคาอาคาร ซึ่งเดิมเปนกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564 (ขอที่ 1) เปนกลองโทรทัศน
วงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุ ณ ลั กษณะพื้ น ฐานของระบบกล องโทรทั ศน วงจรป ด ฉบั บ เดือ น
กุมภาพันธ 2564 (ขอที่ 2) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยตอเนื่อง
และเกิ ดประสิ ทธิ ภาพต อการปฏิ บั ติ งาน กองการศึ กษา เทศบาลตำบลร อนพิ บู ลย
จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้
1.ขออนุ มัติ แก ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
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ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอความเดิม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกำหนดระดับ
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวน 300,0๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด จำนวน 1 ระบบ
(กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิด IP cameras จำนวน 15 ตัว , กลองโทรทัศนวงจรปด
ชนิ ด IP PTZ camera จำนวน 1 ตั ว ) และอุ ป กรณ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง
พรอมติ ดตั้ ง ณ ศูนย พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิ บู ลย (ตามพระราชบั ญญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หนาที่ 4 ลำดับที่ 3)
ขอความใหม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกำหนดระดับ
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวน 300,0๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด จำนวน 1 ระบบ
(กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (ขอที่ 1)
จำนวน 9 ตั ว และกล องโทรทั ศน วงจรป ดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกสำนักงาน ตามเกณฑ ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้ นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (ขอที่ 2) จำนวน 7 ตัว และอุปกรณประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
พรอมติดตั้ง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ มถึ งฉบั บที่ 14 พ.ศ. 2562 และเป นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนาที่ 4 ลำดับที่ 3 )
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณ
รายจายในงบลงทุน ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
กอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

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

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

2. ขออนุ มัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เนื่องจากกองการศึกษา ไมสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงิน
งบประมาณโครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ไดทันในปงบประมาณ 2564 จึงจำเปนตองขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ 2564 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน หมวด
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ 300,000.- บาท
(สามแสนบาทถวน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตอง
ใชจายเงินนั้ นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงิน ตอ
สภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบลู ย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ญั ตติ เรื่ องนี้ เคยยื่ นเข ามาเมื่ อรอบที่ แล วราคาเดิ ม จำนวน
279,850.- บาท แต ได ผ านงบประมาณไปให จำนวน 300,000.- บาท อยากให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความปลอดภัย แตไมไดดูรายละเอียดให
ครบถวนในเรื่องของราคา ซึ่งในความเปนจริงไมตรงกัน วันนี้เปนราคาใหมที่เจาหนาที่
ประมาณการมาจำนวน 292,290.- บาท อยากใหฝายเลขานุการสภาชวยทำญัตติตางๆ
ขอใหตรงกันกับการประมาณการที่ผานมาทั้งหมดนะครับ วามีที่มาที่ไปอยางไร ผมอยาก
ใหไปดูที่งบประมาณตอนนี้ตกอยูที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ณ วันนี้
จำนวน 1,250,000.- บาท ผมคาดหวังวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
มีรั้วรอบขอบชิด มีกลองวงจรปด คุณภาพของการเรียนการสอนจะทำใหไดดีที่สุดอยากให
คุณวิชชา ศรีเทพ มาอธิบายที่มาที่ไปของราคา ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ครับ
ขอเชิญ นายวิชชา ศรีเทพ ครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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มติที่ประชุม

เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการติดตั้งกลองวงจรปด
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตามที่สภาเทศบาลไดอนุมัติเมื่อสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 เมื่ อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 ได มีการแต งตั้ งคำสั่งกำหนดคุณลักษณะ โดยมี
คุณสุรินทร เพ็ชรรัตน คณะกรรมการ ICT จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธาน ผมกับนิติกร
ไดไปปรึกษาพูดคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดคราวๆ เขาแนะนำวาถาจะติดตั้งกลองวงจรป ด
นอกเหนือจากคุณลักษณะจะตองผานคณะกรรมการ ICT จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งชวงนี้
ไม มี การประชุ มที่ แน นอนว าจะประชุ มตอนไหน เนื่ องจากติ ดสถานะการณ โควิ ด – 19
คุณสุรินทร เพ็ชรรัตน แนะนำวาลองเปลี่ยนจากกลองที่ เปนนอกเหนือมาตรฐานใหอยูใน
มาตรฐานดีไหม เพื่อใหทันตอการติดตั้ง เนื่องจากวัตถุประสงคก็ไมเปลี่ยนแปลง รูปแบบก็
ไม เปลี่ ยนแปลง ผมเลยทำเอกสารมาจำนวน 5 แผ น ตามเอกสารหมายเลขที่ 1 เดิ มกล อง
ตั วที่ 16 นอกเหนื อมาตรฐาน เป นกล อง Fish eye กล องตั วนี้ จะอยูตรงห องโถงตรงกลาง
ขอแกไขใหม เอาตัวที่ 16 ใหเขามาอยูในมาตรฐานขอที่ 2 ตอนแรกกลองของเปนแบบภายใน
ทั้งหมด แตเขาแนะนำวาถาเราติดบริเวณเชิงชายบริเวณใตหลังคาดานนอก ถาติดเปนกลอง
ภายในดวย บางครั้งความชื้นไมดีตอกลองทำใหกลองเสียงาย เขาแนะนำวาถางบประมาณ
ไมเกินจากที่เราขออนุมัติไวลองปรับมาเปนกลองภายนอกแตอยูในมาตรฐานขอที่ 2 ราคา
ตั วละ 5,700.- บาท พอเอาตั วที่ 16 ขยั บมาไว ด านมุ มแล ว บริ เวณด านหลั งกล องเดิ ม
หมายเลขที่ 6 ยายมาอยูดานในหองโถงกลางเพื่อใหมุมมองชนกันเห็นไดรอบหองครับ ทำให
ได มากล องภายใน จำนวน 9 ตั ว ส วนกล องภายนอกทั้ ง จำนวน 7 ตั ว ราคากล องภายใน
ตามมาตรฐานราคากลาง อยูท ี่ตัวละ 3,000.- บาท สวนกลองภายนอกมาตรฐานราคากลาง
เหมือนกั นอยูที่ 5,700.- บาท ต อ 1 ตัว ตามเอกสารหมายเลขที่ 4 เปนประมาณการเดิ ม
ก อนที่ จะมี มาตรฐานราคากลางมา ตั้ งแต ข อที่ 1 – 5 เป นไปตามเกณฑ ราคากลาง
สวนกลองที่ 6 กอนหนานี้เราไดใหทางรานประมาณการเขาก็ติดตั้งประมาณการรวมทั้งที่อยู
ในมาตรฐานและประมาณการค าติ ดตั้ ง 279,850 บาท พอมาปรั บเปลี่ ยนใหม ครั บ
จากขอที่ 2 กลองวงจรปดมุมมองกวาง ราคา 9,500.- บาท จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนมาใหไดทั้ง
กลองภายในและกลองภายนอกตามเกณฑราคากลาง ทำใหกลองวงจรปดที่เปนกลองภายใน
จำนวน 9 ตัว ๆ ละ 3,000.- บาท รวมเปน 2,700.- บาท และมีกลองภายนอกตามขอที่ 2
จำนวน 7 ตัวๆ ละ 5,700.- บาท รวมเปน 39,900.- บาท รวมรายละเอียดอื่นที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง จำนวน 292,250 .- บาท ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายวิชชา ศรีเทพ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิ ปรายเพิ่ มเติ มอี กบ างครับ หากไม มีสมาชิกสภาท านใดขออภิ ปรายเพิ่ มเติ มอีก ผมจะขอ
มติ ต อสภาแห งนี้ ว า สมาชิ กสภาท านใดเห็ น ชอบตามญั ตติ ที่ คณะผู บ ริ ห ารเสนอ
โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง
1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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ระเบียบวาระที่ 12

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย
ครุภัณฑฯ ดังกลาวกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี้ คณะผู บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ในเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุ น หมวดค าครุภั ณฑ ประเภทครุภั ณฑ โฆษณาและ
เผยแพร และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายครุภัณฑฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที่ เทศบาลตำบลรอนพิบู ลย ไดมีการติดตั้งกลองสำหรับถายภาพการประชุม
ภายในห องประชุ ม ชั้ น 4 เทศบาลตำบลร อนพิ บู ล ย เพื่ อรองรั บ การถ ายทอดสด
การประชุมสภาของเทศบาลตำบลรอ นพิบ ูล ย และเพื่อ ตองการใหประชาชนได รับรู
ขาวสารและไดทราบถึงผลการดำเนินงานของสภาฯ ผานการถายทอดสด นั้น

เหตุผล

ขณะนี้ สภาเทศบาลตำบลร อนพิ บู ลย มี ความประสงค จะติ ดตั้ งกล องสำหรั บ
ถายภาพการประชุมในหองประชุมเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมและเพียงพอสำหรับใช
ในการถายทอดสดการประชุมสภาเทศบาล ดังนั้น งานเลขานุการและกิจการสภา
ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อชุดกลองสำหรับถายภาพ
การประชุมพรอมอุปกรณ จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งในหองประชุม ชั้น 4 เทศบาล
ตำบลร อนพิ บู ลย และจำเป น ต อ งขออนุ มั ติ โอนเงินงบประมาณเพื่ อไปตั้ งจ ายเป น
รายการใหม ในเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- คาจัดซื้อชุดกลองสำหรับถายภาพการประชุมพรอมอุปกรณ จำนวน 1 ชุด
จำนวน 20,000.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดกลองสำหรับถายภาพการประชุมพรอมอุปกรณ จำนวน 1 ชุด
ประกอบด วย (กลองถ ายภาพ จำนวน 1 ตัว, สาย HDMI ขนาดความยาวไมน อยกว า
5 เมตร และขาตั้งกลองชนิดสามขา จำนวน 1 ตัว) สำหรับติดตั้งในหองประชุม ชั้น 4
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 20,000.- บาท
โอนลด
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
- สงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 20,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 20,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม - โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 20,000.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุ น โดยการโอนเพิ่ ม โอนลด ที่ ทำให ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ให เป นอำนาจอนุ มัติ ของ
สภาทองถิ่น
2. ขออนุ มัติ กัน เงิน งบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อชุดกลองสำหรับถายภาพการ
ประชุมพรอมอุปกรณ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถวน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณ ฑที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผู เข าร วมประชุม ทุ กท าน ผมมองว าเป นการเพิ่ มศั กยภาพ ทำให ประชาชนได เข าถึ งรั บรู
ขาวสารทันตอเหตุการณ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุ ณ นายพงศกร พงษ เกษมพรกุ ล ครับ ไม ทราบวามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซั กถามหรื ออภิ ปรายเพิ่ มเติ มอี กบ างครั บ หากไม มี สมาชิ กสภาท านใดขออภิ ปราย
เพิ่ มเติ มอี ก ผมจะขอมติ ต อสภาแห งนี้ ว า สมาชิ กสภาท านใดเห็ น ชอบตามญั ตติ ที่
คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญั ตติเรื่องขออนุมัติกัน เงิน งบประมาณจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้ง
กล องวงจรป ด (CCTV) ภายในและภายนอกอาคารสำนั กงานเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายในและภายนอกอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที่ ส ำนั กปลั ดเทศบาล ได ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริ หารงานทั่ วไป งานบริ หารทั่ วไป งบลงทุ น
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
(CCTV) ภายในและภายนอกอาคารสำนั กงานเทศบาลตำบลร อนพิ บู ลย งบประมาณ
จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เมื่อคราวสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2563 ไปครั้งหนึ่งแลว นั้น
เหตุผล
ขณะนี้ โครงการฯ ดังกล าว ได ดำเนิ นการกำหนดราคากลางเสร็ จเรียบรอยแล ว
และอยูร ะหวางการจัดหาผูรับจางตามระเบียบพัสดุฯ ซึ่งคาดวาไมสามารถกอหนี้ผูกพัน
ไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัดเทศบาล จึงจำเปนตองขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี ยั งมิ ได ก อหนี้ ผู กพั น
ในแผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุ น หมวดค าครุ ภั ณฑ ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ โ ฆษณาและเผยแพร โครงการติ ดตั้ งกล องวงจรป ด (CCTV) ภายในและ
ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณจำนวน 1,000,000.- บาท
(หนึ่งลานบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใช
จายเงิ นนั้ นต อไปอี ก ให องค กรปกครองส วนท องถิ่นรายงานขออนุ มัติกันเงินต อสภา
ทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 14
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซั กถามหรืออภิ ปรายอี กบ างครับ หากไม มีสมาชิ กสภาท านใดขออภิ ปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญั ตติเรื่องขออนุมัติกัน เงิน งบประมาณจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี้ คณะผู บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื่ องขออนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ตามเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
เคหะและชุมชน งานก อสรางโครงสรางพื้ นฐาน งบลงทุ น หมวดค าที่ ดินและสิ่งกอสราง
ค าก อสร างสิ่ งสาธารณู ปโภค ประเภท โครงการปรั บปรุ งถนนแอสฟ ลท ติ กคอนกรี ต
สายโรงเรียนดรุณศึกษา หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 1,094,000.- บาท ปรากฏในหนา 149 ลำดับที่ 2
เหตุผล
เนื่ องจากโครงการฯ ดั งกล าว คาดว าไม สามารถกรณี ผู กพั นได ทั น ในป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 กองชาง จึงมีความจำเปนจะตองขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณียังมิได
ก อหนี้ ผู กพั น ในแผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา งานก อสร างโครงสร างพื้ นฐาน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท โครงการปรับปรุงถนน แอสฟลทติกคอนกรีต
สายโรงเรียนดรุณศึกษา หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
วงเงิน 1,094,000.- บาท (หนึ่งลานเกาหมื่นสี่พันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ขอ 59 ในกรณี ที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพั น
แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
เนื่องจากที่ไดลาชาเพราะเกี่ยวเนื่องกับการกอสรางสะพาน ที่จริงตองกอสรางสะพานกอน
เราประกาศครั้ งแรกไม มี ผู เสนอราคา ครั้ งที่ 2 มี ผู เสนอราคามาแล วต่ ำกว าราคา
งบประมาณ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 15

นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเข ารวมประชุ ม ทุ กท าน อย างที่ ทุกท านทราบวาขณะนี้ สถานะการณ โควิด – 19 ทำให
โรงเรียนตองปดการเรียน ผมอยากใหทางผูบริหารเรงรัดการรีบจัดซื้อจัดจางกอนที่โรงเรียน
จะเป ดเพื่ อหลี กเลี่ ยงป ญหาจราจรบริ เวณเส นทางนั้ น และเพื่ อให เกิ ดประโยชน กั บ
พี่นองประชาชน
ขอขอบคุ ณ นายพงศกร พงษ เกษมพรกุ ล ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุ ม ทุ กท าน ขอเรงรัดให รีบเป ดงานเร็วๆ ในเมื่ อสะพานใกลเสร็จแลว หรือ
ไมตองรอใหสะพานเสร็จก็ได เผื่อโรงเรียนมีกำหนดการจะเปด ในการกันเงินครั้งนี้มีเรื่องถนน
ดวยความหวงใยตอนนี้ไดผูรับจางแนนอนแลวยังไมไดทำสัญญา ไมไดกันเงินกลัววาจะทำ
สัญญาไมทนั แตผมคิดวาทานคงดูระเบียบมาเรียบรอยแลววาทำสัญญาทัน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอ
มติตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี้ คณะผูบริหารขอเสนอญั ตติ เรื่ องการขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ และขออนุ มั ติ กั น เงิน งบประมาณ
รายจายฯ โครงการดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดบรรจุโครงการส งเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพแกประชาชน งบประมาณ 1,200,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)
ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หน าที่ 3 โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อส งเสริ มการออกกำลั งกาย
เพื่อสุขภาพแกประชาชนทุกกลุม นั้น
เหตุผล
เนื่ องจาก กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อม ไม ได ตั้ งงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพื่ อสุ ขภาพแกประชาชนไว
จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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1. ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุ ข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท คาครุภัณฑกีฬา
- โครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแกประชาชน
จำนวน 600,000.- บาท
เพื่อจัดหาและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจง/ในรม แกชุมชนวัดสุวรรณรังษี – โคกยาง
จำนวน 10 ชุด และชุมชนตลาดเกษตร จำนวน 10 ชุด เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออก
กำลังกาย ทำใหมีสุขภาพแข็งแรง รวมถึงการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และที่สำคัญการ
ออกกำลั งกายยั งลดความเสี่ ยงต อการเกิ ดโรคต าง ๆ เป นไปตามแผนพั ฒ นาท องถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่ มเติ มและเปลี่ ย นแปลง ครั้ งที่ ประจำป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 หนาที่ 3)
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 600,000.- บาท
โอนลด
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
- ฝกซอมแผน
จำนวน 50,000.- บาท
- ฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
จำนวน 150,000.- บาท
- สงเสริมกิจกรรมตางๆ แกสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
จำนวน 100,000.- บาท
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
- อบรมและศึกษาดูงานของผูนำชุมชน
จำนวน 300,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 600,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม – โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 600,000.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุ น โดยการโอนเพิ่ ม โอนลด ที่ ทำให ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ ายเป นรายการใหม ให เป นอำนาจอนุ มัติของ
สภาทองถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา โครงการสงเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพแกประชาชน งบประมาณ 600,000.- บาท (หกแสนบาทถวน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด วยการรั บเงิ น การเบิ กจ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที ่มีร ายจา ยหมวดคาครุภ ัณ ฑที่ด ิน และสิ่งกอสราง
ยังมิ ไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ดิ ฉั นเห็ นด วยกั บญั ตติ นี้ ค ะ ที่ ส งเสริ มให คนในชุ มชนได
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อยากทราบวาในงบประมาณ 1,200,000 บาท พรอมติดตั้งดวย
หรือไมคะ อยากทราบวาจุดที่จะติดตั้งไดไปสำรวจแลวหรือยัง ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ นางอรภั กดิ์ เจนวิ ชชุ เมธ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุ กท าน ผมเห็ นดวยครับโครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพื่ อสุขภาพ
แกประชาชน อยากจะให กระจายใหครบทุ กชุ มชนครับ ประชาชนจะได มีที่ออกกำลั งกาย
อยางทั่วถึงครับ และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผู เข ารวมประชุม ทุ กท าน เครื่องออกกำลั งกายผมได ไปติ ดต อไว จะไปตั้งที่ ตลาดเป ดท าย
โคกยาง และที่ขางวัดสุวรรณรังษี จำนวน 2 แหง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

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

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน สำหรับชุมชนตลาดเกษตร สถานที่ที่จะติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย
คือ สามแยกที่ถมแลว และไดใหชางประมาณการไวแลว
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรตั น ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน โครงการเครื่องออกกำลังกายถึงจะไมใชโครงการตอเนื่องแตวาเรา
ได ดำเนิ นการมาแลว 6 ชุมชน ยังเหลืออีก 4 ชุมชน คือ ชุมชนโคกยาง ชุมชนปรีชาทอง
ชุมชนตลาดรอนพิบูลย และชุมชนตลาดเกษตร ไดตั้งงบประมาณ จำนวน 1,200,000.- บาท
แตสามารถกันเงินมาได จำนวน 600,000.- บาท ผมอยากไดสถานที่ที่สามารถทำหลังคาได
และที่ เป ดท ายโคกยางถ าเป นที่ ของเขาอย าไปทำเลยครั บ ของตลาดเกษตรมี ที่ ไว แล ว
ชุมปรีชาทองตองไปดูสถานที่ตั้ง สวนชุมชนตลาดรอนพิบูลยนาจะติดตั้งหลังสุด เพราะวา
ในป 2566 กรมโยธาจะมาทำที่ บริ เวณหลุ มน้ ำ และได พู ดถึ งเครื่ องออกกำลั งกายด วย
ถาเขาทำให เราก็ไมตองทำ ถาเขาไมไดทำให เราคอยทำ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ขอเรี ยนให ทราบว าโครงการติ ดตั้ งเครื่ องออกกำลั งกายราคา
พร อมติ ดตั้ งค ะ ค าติ ดตั้ งประมาณ 2,000 บาท ต อ 1 ชุ ด การดำเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจาง
ก็ ดำเนิ นการตามระเบี ยบฯ ตั้ งไว ในแผนพั ฒ นาเทศบาล จำนวน 1,200,000 บาท
เหลื อชุ มชนปรี ชาทอง และชุ มชนตลาดร อนพิ บู ลย ถ ามี การประชุ มกั นอี กสั กรอบ และ
มี เงินเหลื ออยากจะช วยเรื่ องสถานที่ ชุ มชนปรี ชาทองอี กสั กชุมชน ส วนสถานที่ ให ชุ มชน
เปนผูพิจารณา
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภาเทศบาล ครั บ ไม ท ราบว ามี ส มาชิ ก สภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผู เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ผมขอเน นย้ ำเรื่ องรายละเอี ยดโครงการก อนที่ จะนำเข าสภา
ขอสถานที่ตั้งใหชัดเจนหนอย เชน ของชุมชนตลาดเกษตรสถานที่ชัดเจน ของชุมชนโคกยางใช
คำวาน าจะ ต องสรุปไปเลยครับกอนจะเขาสภา ท านรองสุเทพฯ ไดพูดคุยแลววาไปตั้งที่
ตลาดเปดท ายเปนที่ของเขาและเปนพื้นที่ แขวงดวย เรื่องพื้นที่ เคลียรให เสร็จกอนนะครับ
ขอบคุณครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 16
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพร สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรื ออภิ ปรายอีกบ างครับ หากไม มีสมาชิ กสภาท านใดขออภิ ปรายเพิ่ มเติ มอี ก ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ บาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องที่จะแจง จำนวน 3 เรื่อง
1. เรื่องถังขยะชำรุดทั้ง 2 เขต มีมากกวา 200 ใบ ตอนนี้ซื้อถังมา 100 ใบ ถังใบที่
ชำรุดเอามาซอมกอนครับ มีเครื่องเชื่อมพลาสติกที่สามารถเชื่อมไดครับ
2. ใกลหนาฝนแลวชวยสงเจาหนาที่สำรวจคูระบายน้ำ
3. น้ ำประปา ผมได พู ดคุ ยกั บ ส.ส.ชั ยชนะ เดชเดโช ว าจะขอถั งน้ ำประปา 2 จุ ด
ทานแจงมาวาจะหางบประมาณมาให จะตองหาที่ตั้งถังประปา ครับ
ขอขอบคุ ณ นายจั กรกริ ศน แป นเพ็ ชร ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุ กท าน ฝากเรื่องถนนบ านป าบู รณ ผมเพิ่ งลงพื้ นที่ไปดู ปรากฏวาลำบาก
จริงๆ ครับ เป นหลุมเปนบอเยอะมาก ฝากคณะผูบริหารชวยนำหินไปถมใหกอนก็ได ครับ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุ กทาน ผมขอฝากท านประธานด วยครับ ชวยขุ ดลอกคลองบ านลุงเขิ น
สุขจอง และหลังบานนายหนังปรีชา ลุยจันทร ตอนนี้ใกลถึงหนาน้ำแลวครับ ฝนตกเมื่อไหร
น้ำทวมตลอด และขุดลอกคูระบายน้ำหนาบานวังไทรดวย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุ กท าน ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ไดไปดำเนินการแก ไขให
ถนนเปนหลุมเป นบอเยอะที่ สวนปาลมขางหลังของโกฟุก ทานบอกวาใหลงแอสฟ ลทกอน
และคิดวาคงทำใหในเร็ว ๆ นี้ ขอบคุณคะ
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ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐ เพ็งสุข
ประธานชุมชนปรีชาทอง

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวิญู ชูสกุล
ประธานชุมชนตลาดเกษตร

ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมจะถามถึงเรื่องลูกระนาดที่โคกยาง และเรื่องคูระบายน้ำที่วังไทร
กองชางวางเมื่อไหรเดี๋ยวผมพาไปลงดูพื้นที่ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บ ริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องที่จะแจง จำนวน 2 เรื่อง ครับ
เรื่องที่ 1. ผมขอติดตามงานครับ เรื่องโครงการเครื่องกรองน้ำ ของเราตอนนี้มีที่ตลาดใหม
กั บวั งไทร ผมไม เข าใจว าทำไมไม ดำเนิ นการต อของชุ มชนปรี ชาทอง – นาลึ ก และชุ มชน
วั ดเทพนมเชื อด ฝากท านประธานช วยติ ดตามหน อย ได หรื อไม ได ยั งไงก็ มี คำอธิ บาย
ใหเขาหนอย
เรื่องที่ 2. ลานกีฬาที่ชุมชนปรีชาทองตอนนี้มีเด็กมาเลนตะกรอ ซึ่ง ส.ท.จักรฤทธิ์ฯ ไดเขา
ไปดูแลแล ว มิ ติ ใหม นะครั บชุ มชนปรีชาทองเล นกี ฬา ผมขอให ผู บริ หารสนั บสนุ นไฟฟ า
ส องสว างให เขาสั กหน อยครั บ และขอติ ดตั้ งไฟฟ าหน าหลุ มน้ ำสาธารณะ เขาฝากมาว า
ทอบล็อกที่หินลับไมทราบวาสงงานแลวหรือยังนาจะแกไขใหแข็งแรงขึ้น ถายังไมสงงานให
เขาแกไขใหดี ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายประเสริฐ เพ็งสุข ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ดำเนินการเรื่องโครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกำลังกายระยะเวลา 5 ป เพิ่งมาสำเร็จในวันนื้ แตเขาบอกวาสถานที่ไมมีไมทราบจะไปตั้ง
ตรงไหน ของชุ มชนปรี ชาทองมี พื้ นที่ ประมาณ 5 ไร ที่ ศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ กเทศบาล
ตำบลรอนพิ บู ลย แต เขาบอกวาไมมีที่ ตั้งไม มีที่จริงหรือเปลา ฝากหาคำตอบให ดวยครับ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายประเสริฐ เพ็งสุข ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายวิญู ชูสกุล ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเข ารวมประชุม ทุ กท าน ตอนนี้ใกลหนาฝนแลว คูระบายน้ำสายบานนาพิศ บานนามัน
บานนาตรี มีปญหาบอยพอฝนตกน้ำทวมเขาฝากมาวาใหชวยตามใหเขาหนอย ผมอยูตรงนั้น
ผมเห็นอยู ฝากดวยนะครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

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

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี

ขอขอบคุณ นายวิญู ชูสกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องที่พี่นองประชาชนฝากมาเรื่องทอบลอคสายหนาบานเจกอูด
หนาบ านปาหมอน ลุ งน อย อยากให ชวยเรงโครงการกอนที่จะถึงหน าฝน ต องขอขอบคุ ณ
ผูอำนวยการกองช างที่ หาแนวทางช วยเหลื อพี่ น องประชาชนเขาน อยและพื้ นที่ ใกล เคียง
แถวนั้น ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมถือวาการบริหารภายใตแกนนำของผม เพื่อมาทำหนาที่ดูแล
พี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ เปนประโยชนแกพี่นองประชาชน ทำใหพี่นองในเขตพื้นที่อยูดี
มีสุข และมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และที่เพื่อนสมาชิกสภาไดเสนอแนะกิจการของเทศบาล
เพื่ อมาปรับปรุงและแกไขสวนที่ไมดี ที่บกพรอง ผมขอแจงนิดหนึ่งวาถาจะใหดำเนินการ
เรื่องใดขอใหเขียนคำรองมาจะไดทำงานไดเปนระบบ และเรื่องที่ขอหินหมูที่ 10 บานปาบูรณ
ผมไดมอบหมายใหทานรองสุทธิรักษ มั่นคง กำลังดำเนินการอยู และเรื่องขุดลอกคูระบายน้ำ
บานนายเขินสวนไหนถารถลงไปดำเนินการไดก็จะดำเนินการให เรื่องการใชถังขยะตอนนี้ได
จั ดวางระบบถ าได รถคั นใหม มาก็ ได จั ดทำระบบใหม กั น ถั งขยะขอมาบ านละ 1 หลั ง
คงตองฝาก สท.ในเขตพื้นที่ดวยบานไหนอยูติดกันใช 1 ถังไดไหม ถาใชหลังละ 1 ใบ คงจะ
ไมพอ ขอเรียนใหทุกทานทราบ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปราย
อีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน บานปาบูรณผมไดลงพื้นที่กับสท.สุนทรแลวครับ ถาลงหินผมคิด
วาหิ นคงจมไปกั บลอรถ รอให น้ ำแห งสักหนอยลงไปดำเนิ นการใหนะครับ และเรื่องลอกคู
ระบายน้ำบ านลุงเขิน คงตองใชงบประมาณในการจางรถแม็กโฮ รถของเทศบาลฯ นาจะใช
ลำบากนะครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่องซื้อรถขยะเพิ่มเปน 2 คัน ถามีเงินจะดำเนินการจัดซื้อแนนอน
เรื่องของการจัดการบริหารรถขยะอยางไรเมื่อคันใหมมาคอยคิดกันอีกทีครับ เรื่องจัดซื้อ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ถังขยะจัดซื้อเพิ่มแนนอนครับมาแทนใบที่แตก วันนี้ผูอำนวยการสาธารณสุขไมเขาประชุมเลย
ไมไดตอบอะไร ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ ห าร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน มีขอซักถามของทานสมาชิกสภาเทศบาล กรณีเครื่องกรองน้ำของ
ชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ที่เทศบาลตั้งงบประมาณไวเมื่อ ป พ.ศ. 2564 ปลัดฯ ไดใหนั กพัฒนา
ชุ มชน ประสานทั้ ง 2 ชุ มชน คื อ ชุ มชนวั ดเทพนมเชื อดได แจ งมาว าเขาไม ประสงค
ส วนชุ มชนปรี ชาทอง – นาลึ ก ได ประสานไปแล วแต ยั งไม ได รั บคำตอบ เราเพิ่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการชุมชนชุดใหม คณะกรรมการชุดใหมยินดีในเรื่องของเครื่องกรองน้ำหรือเปลา
ถาจะดำเนินการ เงินที่จะกันไวน าจะพอ จะไดกันเงินไวให คือ แนวทางที่ จะเดินตอจากนี้
ชุมชนวังไทรสามารถขับเคลื่อนไปไดแลว ชุมชนตลาดใหมทำไดดีพอสมควร
ตอไปขอนำเรียนในสวนของเทศบัญญัติงบประมาณ 2565 ขณะนี้ไดรับความเห็นชอบ
จากนายอำเภอซึ่งปฏิบัติหนาที่แทนผูวาฯ เรียบรอยแลว ไดจะประกาศใหประชาชนทราบ
อี กครั้ ง ต อไปเรื่ องโครงการก อสร างสะพานคลองน้ ำขุ น ผู รั บจ างตกลงจะทำแล ว และ
จะทำสัญญาเร็วๆ นี้ สวนเรื่องซอมแซมถนน เมื่อเชาไดรับคำสั่งคณะกรรมการจัดจางโครงการ
ดำเนินการในเร็วๆ นี้ แตตองกันเงินไวกอนเกรงวาจะไมทัน สวนเรื่องเลือกตั้งก็จะนำเรียน
ให ทุ กท านได รั บ ทราบ ได ประสาน กกต.จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช แล ว ปรากฏว า
ติดสถานการณโควิด – 19 ต องเขาประชุ มคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอระดั บจั งหวัด
ก อนว าสามารถเลื อกตั้ งได หรือไม ทางเทศบาลต องทำหนั งสื อไปที่ คณะกรรมการควบคุ ม
โรคติดตอกอน ใหเขาพิจารณาวาสามารถที่จะเลือกตั้งวันใด
หลังจากนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแจงมาคิดวานาจะ
ต นเดื อนธั นวาคม ประมาณวั นที่ 5 หรื อวั นที่ 12 ธั นวาคม 2564 ขอนำเรี ยนให ทราบ
เพียงแคนี้ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ ทานเลขานุการสภา ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก บาง
ขอเชิญครับ หากไมมี สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณ
ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภา
ผู ทรงเกี ย รติ ทุ กท าน พนั กงาน เจ าหน าที่ และประชาชน ที่ รั บ ฟ งเสี ยงตามสาย
ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
(ลงชื่อ)...............อัญชลี..สมาทิน...............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ)...............จารีวัฒน..กุลเจริญ.........ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
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ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ).............จักรพันธุ จุลภักดิ์........ประธานกรรมการ
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ลงชื่อ)..............อุไรวรรณ สีงาม...........กรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
ลงชื่อ)......พงศกร พงษเกษมพรกุล.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)

