รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป% พ.ศ. ๒๕62
ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62เวลา 10.00น.
ณ ห1องประชุมสภาเทศบาลตําบลรอนพิบูลย
*****************
ผู1มาประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
2
นางนันทา เทิดรัตนพงศ รองประธานสภาเทศบาล
3
นางอรภักดิ์เจนวิชชุเมธ
สมาชิกสภาเทศบาล
4
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
5
นายชัยวัฒนพิบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล
6
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
7
นายวัชระ ภู-ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
8
นายชาญชัย จันทรแก0ว
สมาชิกสภาเทศบาล
9
นางเกษรคงชาญกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
10 นายสุทธิรักษ มั่นคง
สมาชิกสภาเทศบาล
11 นางจารีวัฒนกุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
ผู1ไมมาประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1
นายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล
2
นายสาโรช แซ-ลิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู1เข1ารวมประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
๑
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี
๒
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี
๓
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี
4
นายไชยา
ลุยจันทร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5
นางจิระวรรณ รุ-งฤทัยวัฒน หัวหน0าสํานักปลัดเทศบาล
6
นางสุธาสินีว บุญสวยขวัญ ผู0อํานวยการกองการศึกษา
7
นางอรพรรณ จุลภักดิ์
นักวิเคราะหนโยบายฯชํานาญการ
8
นายอภิชาติ ขวัญยืน
นายช-างโยธาชํานาญงาน
9
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
10 นายสมพร
ภู-ปาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
11 นางสุปรียา
สุมลวรรณ ผู0ช-วยเจ0าพนักงานธุรการ
12 นายคุณทูญ ชูสกุล
ประธานชุมชนตลาดเกษตร
ตรวจถูกต0อง
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ สุรภักดี
นันทา เทิดรัตนพงศ
อรภักดิ์เจนวิชชุเมธ
เอกชัย ศรีพิทักษ
ชัยวัฒนพิบูลย
สุนทร ขวัญชัยรัตน
วัชระ ภู-ประเสริฐ
ชาญชัย จันทรแก0ว
เกษรคงชาญกิจ
สุทธิรักษ มั่นคง
จารีวัฒนกุลเจริญ

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
-ลา-ลา-

ลายมือชื่อ
อัศวิน จินตวร
พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
จักรพันธุ จุลภักดิ์
ไชยา
ลุยจันทร
จิระวรรณ รุ-งฤทัยวัฒน
สุธาสินีว บุญสวยขวัญ
อรพรรณ จุลภักดิ์
อภิชาติ ขวัญยืน
อัญชลี อิสสภาพ
สมพร
ภู-ปาน
สุปรียา สุมลวรรณ
คุณทูญ ชูสกุล

หมายเหตุ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

-2กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เรียนท-านประธานสภาที่เคารพ ท-านสมาชิสภาผู0ทรงเกียรติ คณะผู0บริหาร ผู0เข0าร-วมประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล
ทุ ก ท- า น และผู0 ที่ รั บ ฟK ง เสี ย งตามสายอยู- ใ นขณะนี้ วั น นี้ เ ปN น การประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปO พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห0องประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิ กมาครบองคประชุมแล0 ว
ขออนุญาตเรียนเชิญท-านประธานได0จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญค-ะ
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ท- า นสมาชิ กสภาผู0 ท รงเกี ย รติ ทุกท- า น ท- า นนายกฯ ท- า นรองนายกฯ ทั้ ง 2 ท- า น
ประธานสภาเทศบาล
ท-านที่ปรึกษานายกฯ ท-านเลขานายกฯ รวมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจ0าง และผู0ที่รับฟKงเสียง
ตามสายทุกท-าน วันนี้เปNนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปO
พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห0องประชุม
สภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยู-ทั้งหมด 8 วาระ ผมขอดําเนินการ
ตามระเบียบการประชุมนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานแจ1งให1ที่ประชุมทราบ
สําหรับวันนี้มีเรื่องที่จะแจ0งให0ที่ประชุมทราบ จํานวน 3เรื่อง
เรื่องที่1เทศบาลจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู0ประกอบการร0านอาหารและแผง
ลอยในเขตเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย ซึ่งจะมีกิจกรรมในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562
และศึกษาดูงานที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
เรื่องที่ 2เทศบาลจะมีโครงการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย โดยจะมีการเชิญตัวแทน
ชุมชนและอสม. เข0าร-วม และจะมีการอบรมในวันที่ 23 กันยายน 2562
เรื่องที่ 3 เทศบาลจัดโครงการวัคซีนปQองกันเด็กจมน้ํา ซึ่งจะจัดในวันที่ 21 – 22 กันยายน
2562 รับเด็กอายุตั้งแต- 6 – 12 ปO ที่มีทะเบียนบ0านอยู-ในเขตเทศบาล ก็แจ0งไปยัง
ผู0ปกครองที่รับฟKงเสียงตามสาย
ผมมีเรื่องที่จะแจ0งให0ทราบทั้งหมด 3 เรื่อง ครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป%
พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เรียนท-านประธานสภาที่เคารพ ท-านสมาชิกผู0ทรงเกียรติ คณะผู0บริหาร และผู0เข0าร-วมประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล
ทุกท-าน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 1 ประจําปO 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูด0วยกัน 39 หน0า ประกอบด0วย 13 วาระด0วยกันหน0าที่ 1 เปNนรายชื่อผู0มาประชุม จํานวน 12
ท-าน ผู0ไม-มาประชุม จํานวน 1 ท-าน ผู0ไม-มาประชุม 1 ท-าน ผู0เข0าร-วมประชุม จํานวน 11 ท-าน
หน0าที่ 2 เปNนรายชื่อผู0เข0าร-วมประชุมเพิ่มเติมจากหน0าที่ 1 จํานวน 3 ท-าน
แล0วเปNนเนื้อหาก-อนที่จะเข0าสู-ระเบียบวาระการประชุมหน0าที่ 3 เปNน ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
ตรวจถูกต0อง
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-3ประธานแจ0งให0ที่ป ระชุมทราบ มีจํา นวน 2 เรื่อง คือ เรื่องที่1 เนื่องในโอกาสวัน เฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปOหลวง
ประจําปOพุทธศักราช 2562 อําเภอได0กําหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ0 า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั นปO หลวง ในวั นจั นทรที่ 12
สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอําเภอร-อนพิบูลย โดยกําหนดพิธีการ ดังนี้ 1. พิธีทําบุญตัก
บาตรพระสงฆและสามเณร จํานวน 88 รูป เวลา 06.30 น. เปNนต0นไป 2. พิธีถวายพระพรชัย
มงคลฯ เวลา 09.00 น. เปNนต0นไป 3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล เวลา 18.00 น. เปNนต0นไปเรื่องที่ 2 ทางเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย และ
อํา เภอร- อนพิ บูลย ขอเชิญจิตอาสาพั ฒนาในวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 เวลา 12.30 น. ร- วม
พัฒนาถนนและเกาะกลางถนนจากโชวรูมอีซูซุถนนสุดเขต ที่ประชุม รับทราบ ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัย ที่ 2 ประจํา ปOพ.ศ.2562
ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จนถึง หน0าที่ 5 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจําปO 2562 ประชุมวันที่ 15 พฤษภาคม 2562ระเบียบ
วาระที่ 3 เรื่องการพิจ ารณาร-า งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ-า ย ประจํา ปOง บประมาณ
พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)จนถึง หน0าที่ 11มติที่ประชุม มีมติรับหลักการแห-งร-าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
เห็ น ชอบ 10 ท- า น ไม- เ ห็ น ชอบ ไม- มี งดออกเสี ย ง 1 เสี ย งต- อไป 1. การเลื อ กจํ า นวน
คณะกรรมการแปรญัตติและเมื่อได0จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ แล0ว ให0สมาชิกสภาเสนอชื่อ
สมาชิกสภาตามจํานวนคนที่ได0กําหนดไว0 จนถึงหน0าที่ 13 มติที่ประชุม เห็นชอบให0มีคณะกรรมการ
แปรญัตติในการทําหน0าที่แปรญัตติร-างเทศบัญญัติฯ จํานวน 3 ท-านต-อไปการเสนอชื่อสมาชิกสภา
เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทําหน0าที่คณะกรรมการแปรญัตติร-างเทศบัญญัติฯ จํานวน3 ท-าน จนถึง
หน0าที่ 14 มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร-างเทศบัญญัติฯ จํานวน 3
ท-าน คือ 1. นายสุนทร ขวัญชัยรัตน2. นายสุทธิรักษ มั่นคง 3. นายเอกชัย ศรีพิทักษ ต-อไป ข0อ
2 (2.1) การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ นายชัยวัฒนพิบูลย สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอไว0 จํานวน 3 วัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 13 –
14สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย จนถึง
หน0าที่16 มติที่ประชุมเห็นชอบให0กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติจํานวน 3 วัน ในวันที่ 9
สิงหาคม 2562และวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2562 เวลา08.30 – 16.30 น. ณ สํานักงาน
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ร-อนพิบูลย และการเสนอระยะเวลาประชุมเพื่อพิจารณาคําแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ได0รับไว0 นายเอกชัย ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล ได0เสนอไว0 จํานวน 1 วัน คือ วันที่ 19 สิงหาคม
2562 เวลา 10.00 น.ณ ห0องประชุมสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยมติที่ประชุมเห็นชอบให0
กําหนดระยะเวลาประชุมเพื่อพิจารณาคําแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได0รับไว0จํานวน
1 วัน คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห0องประชุมสภาเทศบาลตําบล
ร- อ นพิ บู ลย และการเสนอกํ าหนดนั ดประชุ มในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จนถึ ง หน0 า ที่ 17
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธสมาชิกสภาเทศบาล ได0เสนอไว0เปNนวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา
10.00 น. ณ ห0องประชุมสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย มติที่ประชุม
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เห็นชอบให0นัดประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห0 องประชุ มสภาเทศบาลตํ าบลร- อนพิ บู ลย ระเบี ยบวาระที่ 4 เรื่ อง ญั ตติ ขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้ งจ- ายเปN นรายการใหม- ประจํ าปO งบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภท ครุ ภั ณฑ
คอมพิวเตอร และประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ของสํานักปลัดเทศบาลจนถึง หน0าที่ 20 มติที่
ประชุม เห็นชอบ 10 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขอ
อนุ มัติโอนเงิ นงบประมาณไปตั้งจ- ายเปN นรายการใหม- ประจําปO งบประมาณ พ.ศ.2562ประเภท
ครุ ภั ณฑคอมพิ วเตอร และประเภท ครุ ภั ณฑสํ านั กงานของฝW ายวิ ชาการและแผนงาน สํ านั ก
ปลัดเทศบาล จนถึง หน0าที่ 23 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี และงดออกเสียง
1 เสียง ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ-ายเปNนรายการใหม- ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ของกองช-าง จนถึง หน0าที่ 25 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ-ายเปNนรายการใหม- ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภท ครุภัณฑ
สํานักงาน จํานวน 1 รายการ ประเภท ครุภัณฑงานบ0านงานครัว จํานวน 1 รายการ และประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ ของกองการศึกษา จนถึง หน0าที่ 27 มติที่ประชุม เห็นชอบ
10 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติขออนุมัติโอนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจ-ายเปNนรายการใหม- ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
และประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส-ง ของกองคลัง จนถึง หน0าที่ 28 มติที่ประชุม เห็นชอบ
10 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติขออนุมัติโอนเงิ น
งบประมาณไปตั้ งจ- ายเปN นรายการใหม- ประจํ าปO งบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภท ครุ ภั ณฑ
สํานักงาน ของกองคลัง จนถึง หน0าที่ 30 มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี และ
งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ-ายเปNนรายการ
ใหม- ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท ครุภัณฑโรงงาน และ
โครงการซ-อมแซม/ ปรับ ปรุงหลังคาอาคารสํานักงานดับเพลิง ที่ชํารุด ของงานปQองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย จนถึง หน0าที่ 32 ที่ประชุม เห็นชอบ 10 ท-าน ไม-เห็นชอบ ไม-มี และงด
อ
อ
ก
เ
สี
ย
ง
1 เสียง ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร-อนพิบูลย
ของกองการศึกษา จนถึง หน0าที่ 33 นายเอกชัย ศรีพิทักษ ได0เสนอ คุณเกษร คงชาญกิจ
สมาชิ กสภาเทศบาล มติ ที่ป ระชุ มเห็ น ชอบเลื อกคุ ณเกษร คงชาญกิ จ สมาชิ กสภาเทศบาล
เปN น ผู0 แทนองคกรปกครองส- ว นท0 องถิ่ น เพื่ อเปN น กรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย น
ร-อนพิ บูล ยระเบีย บวาระที ่ 12 ญัต ติร ายงานผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา
เทศบาลตําบลร-อนพิบูลย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต-เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
มีนาคม 2562) จนถึง หน0าที่ 34 ระเบียบวาระที่ 13 การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ-านมา
และเรื่อ งอื่น ๆ จนถึง หน0า ที่ 39 ปYด ประชุม เวลา 14.27 น. ผู0จ ด/ผู0พิม พรายงานการ
ประชุม นางสาวอัญ ชลี อิสสภาพ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ผู0ตรวจรายงานการประชุม
นางจารีวัฒน กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาลและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ประกอบด0วยนายวัชระ ภู-ประเสริฐ ประธานกรรมการ นายสุนทร ขวัญ ชัยรัตน กรรมการ และ
นางเกษร คงชาญกิจ กรรมการ/เลขานุการ ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 2
เพียงแค-นี้ ขอบคุณค-ะ
ขอบคุณท-านเลขานุการสภา ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใด จะขอแก0ไขในส-วนที่ไม-ถูกต0อง
บ0าง ครับ
ขอเชิญท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรี ย นท- า นประธานสภา ผมขอแก0 ไ ขรายงานการประชุ ม ในหน0 า ที่ 36 บรรทั ด ที่ 5
ส.อบต.ร- อนพิ บู ลย หมู- ที่ 5 เปN นพื้ นที่ ของเขา ขอแก0 ไขเปN นพื้ นที่ ของเทศบาล และบรรทั ดที่ 8
ก็ ค งต0 องรออุ ดหนุ นจากการไฟฟQ าในการขยายเขต ขอแก0 ไขเปN น เทศบาลคงต0 องอุ ด หนุ น เงิ น
งบประมาณให0กับการไฟฟQา
ขอบคุณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะขอแก0ไขใน
ส-ว นที่ไม-ถูกต0องเพิ่มเติมอีกบ0า ง ครับ หากไม-มีส มาชิกสภาท-า นใดขอแก0ไขในส-ว นที่ไม-ถูกต0อง
เพิ่มเติมอีก ผมถือว-าสภาแห-งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป% พ.ศ. 2562
ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563
(วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ)
การพิจารณาร-างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ) ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได0ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข0อง
ครับ
เรียนท-านประธานสภาที่เคารพ ท-านสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติ คณะผู0บริหาร และผู0เข0าร-วมประชุมทุก
ท-านค-ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถิ่น พ.ศ. 2547
แก0ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข0อ 51 ในการพิจารณาร-างข0อบัญญัติวาระที่สอง ให0ปรึกษาเรียงตามลําดับข0อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก0ไขเท-านั้น เว0นแต-ที่ประชุมสภาท0องถิ่นจะได0ลงมติเปNนอย-างอื่น
ถ0าที่ประชุมสภาท0องถิ่นลงมติเห็นด0วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด0วยกับการแก0ไขในข0อใดแล0วไม-ให0
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ0าข0อความในข0อใดที่ได0มีมติไปแล0วขัดแย0งกันหรือบกพร-องในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภาท0องถิ่นจะ
ลงมติให0ส-งปKญหานั้นไปให0คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม-เฉพาะที่ขัดแย0งหรือบกพร-องก็ได0
โดยไม-ให0มีการแปรญัตติในเรื่องใหม-ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส-งปKญหาไปให0คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม-ดังกล-าวแล0ว การพิจารณาเฉพาะข0อนั้น ๆ เปNนอันระงับไว0ก-อน แต-ถ0าไม-เปNนการ
ขัดข0องที่จะพิจารณาข0ออื่น ๆ ต-อไป สภาท0องถิ่นอาจลงมติให0พิจารณาจนจบร-างข0อบัญญัติก็ได0
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน) (นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
ประธานกรรมการ
แปรญัตติ

นายเอกชัย ศรีพิทักษ
เลขานุการกรรมการ
แปรญัตติ

ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ถ0า ขั ด แย0 งหรื อข0 อบกพร- องตามวรรคสามเกิ ด ขึ้ น ในการพิ จ ารณารวดเดี ย ว ที่ ป ระชุ มสภา
ท0องถิ่นจะลงมติให0ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได0
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได0ยื่นรายงานการพิจารณาข0อที่ได0ระงับไว0นั้น ตามวรรคสามแล0ว ให0
ประธานสภาท0องถิ่นส-งรายงานนั้นให0แก-สมาชิกสภาท0องถิ่นไม-น0อยกว-ายี่สิบสี่ชั่วโมงก-อนวันนัด
ประชุม เว0นแต-กรณีต0องพิจารณาเปNนการด-วน
ในการประชุมต-อวาระที่สอง ให0ที่ประชุมสภาท0องถิ่นลงมติเฉพาะข0อที่ได0ระงับไว0เท-านั้น
ข0อ 52 การพิจารณาร-างข0อบัญญัติในวาระที่สาม ไม-มีการอภิปราย เว0นแต-ที่ประชุม
สภาท0องถิ่นจะได0ลงมติให0มีการอภิปราย ถ0ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให0ที่ประชุมสภาท0องถิ่นลงมติว-าจะให0ตราเปNนข0อบัญญัติหรือไมขอบคุณค-ะ
ขอบคุณเลขานุการสภาฯ การพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปร
ญัตติได0รายงานการแปรญัตติดังกล-าว ต-อสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ
เรีย นท-า นประธานสภาที่เ คารพ คณะผู0บ ริห าร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท-า น ตามที่ส ภา
เทศบาลตําบลร-อนพิบูลย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เวลา 11.00 น. ได0มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด0วย1. นายสุทธิรักษ มั่นคง2.
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน3. นายเอกชัย ศรีพิทักษและในวันดังกล-าว เวลา 11.25 น. ในที่
ประชุมเลือกกระผม นายสุทธิรักษ มั่นคง เปNนประธานกรรมการแปรญัตติ, เลือกนายสุนทร
ข วั ญ ชั ย รั ต น เ ปN น ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ แ ล ะ เ ลื อ ก น า ย เ อ ก ชั ย ศ รี พิ ทั ก ษ
เปN น เลขานุ การกรรมการแปรญั ต ติ กระผมขออนุ ญ าตให0 เ ลขานุ การกรรมการแปรญั ต ติ
ได0รายงานการแปรญัตติให0สภาฯ แห-งนี้ได0รับทราบ ขอเชิญครับ
เรี ย นท- า นประธานสภาที่ เ คารพ คณะผู0 บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล ทุ ก ท- า นกระผม
ขออนุญ าตกล-า วเรีย นรายงานการประชุมต-อประธานสภาเทศบาล คณะผู0บ ริห าร และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่ ส ภาเทศบาลได0 มีม ติ รั บ หลั ก การแห- ง ร- า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ- า ยประจํ าปO
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และสภาเทศบาลได0กําหนดให0สมาชิก
สภาเทศบาล ยื่ น คํ า ขอแปรญั ต ติ ต- อประธานกรรมการแปรญั ตติ ในวั นที่ 9 สิ งหาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. และในวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลร-อนพิบูลยในห0วงระยะเวลาดังกล-าว ปรากฏว-าไม-มีผู0ใดประสงคยื่นคําขอแปร
ญัตติร-างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ต-อคณะกรรมการแปรญัตติฯ แต-อย-างใด
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได0นัดประชุมเพื่อช-วยกันตรวจร-าง
เทศบัญญัติฯ ดังกล-าว ว-ามีข0อผิดพลาดบกพร-องจุดใดบ0างเพื่อจะได0ปรับปรุงแก0ไขให0ถูกต0อง
คณะกรรมการฯ ได0พิจารณาแล0วเห็นชอบร-างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปO
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน) (นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการกรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ได0จัดทําไว0อย-างถูกต0อง และสมเหตุสมผล จึงมีมติให0เปNน
เอกฉันทให0คงไว0ตามร-างเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติ ได0รายงานการแปรญัตติเปNนอันว-าในการพิจารณาในวาระ
ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ไม-มีสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู0บริหาร ท-านใดยื่นคําขอแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติได0ประชุมพิจารณาแล0วให0คงไว0ตามร-างเดิมทุกประการ
ต-อไปผมขอถามมติสภาแห-งนี้ว-า สมาชิกสภาท-านใดเห็นด0วยให0คงไว0ตามร-างเดิมทุกประการตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติได0เสนอรายงานไว0 โปรดยกมือครับสมาชิกสภายกมือ 9 ท-าน
สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นด0วยให0คงไว0ตามร-างเดิมทุกประการตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได0เสนอ
รายงานไว0 โปรดยกมือครับสมาชิกสภายกมือ ไม-มี ครับงดออกเสียง 1 เสียง
ครับสรุปว-าในการพิจารณาร-างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ สมาชิกสภาแห-งนี้ให0คงไว0ตามร-างเดิม นะครับ
เห็นด1วยให1คงไว1 ตามรางเดิ มทุกประการตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได1 เสนอรายงานไว1
จํานวน 9ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง
ต- อ ไปเปN น การพิ จ ารณาร- า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ- า ย ประจํ า ปO ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 3 ขั้ น ลงมติ ในวาระนี้ ให0ส ภาฯ พิ จ ารณาว- าจะอนุ มัติให0 ตราเปN น
เทศบัญญัติหรือไม- ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
สมาชิกสภาท-านใดอนุมัติให0ตราเปNนเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับสมาชิกสภายกมือ 9 ท-าน
สมาชิกสภาท-านใดไม-อนุมัติให0ตราเปNนเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับสมาชิกสภายกมือ
ไม-มี ครับ งดออกเสียง 1 เสียง
มีมติอนุมัติให1ตราเปFนเทศบัญญัติ จํานวน 9 ทาน ไมอนุมัติ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อ ง ญัต ติข ออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั้ง จายเปFน รายการใหม ในเทศบัญ ญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม
ขอเชิญคณะผู0บริหารเสนอญัตติครับ
เรีย นท-า นประธานสภา วัน นี ้ค ณะผู 0บ ริห ารขอเสนอญัต ติ เรื ่อ ง ญั ต ติ ขออนุ มัติโ อนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจ-ายเปNนรายการใหม- ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส-ง ด0วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ด0ว ยกองสาธารณสุข และสิ ่ง แวดล0อ ม เทศบาลตํ า บลร-อ นพิบ ูล ย ได0บ รรจุค รุภ ัณ ฑไว0ใ น
แผนพัฒนาท0องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบลร-อนพิบูลย
ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-8งบลงทุน หมวดค-าครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส-ง รายการดังต-อไปนี้
- เพื่ อ จั ด ซื้ อ รถจั ก รยานยนต ขนาดไม- น0 อ ยกว- า 110 ซี ซี แบบเกี ย รธรรมดา จํ า นวน
1 คัน (ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) ใช0ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม

เหตุผล

ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ขณะนี้ แผนพั ฒนาท0 องถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) ได0 ผ- านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลร-อนพิบูล ย ประชาคมท0องถิ่น และได0รับอนุมัติจากผู0บริห ารท0องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส-วนท0องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก0ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข0อ 24 แล0ว เมื่อวันที่ 13
มิถุนายน 2562 จึงจําเปNนต0องดําเนินการ ดังนี้
โอนเพิ่ม(ตั้งจายเปFนรายการใหม)
แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส-ง
รายการ รถจักรยานยนต ขนาดไม-น0อยกว-า 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
จํานวน 40,800.- บาท
รวมโอนเพิ่มจํานวน 45,800.- บาท
โอนลด
แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝMายประจํา)
ประเภทเงินเพิ่มต-าง ๆ ของพนักงานจํานวน 40,800.- บาท
รวมโอนลดจํานวน 40,800.- บาท
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว-า ด0ว ยวิธีก ารงบประมาณขององคกรปกครองส-ว น
ท0องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข0อ ๒7 การโอนงบประมาณรายจ-าย ในหมวดค-าครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งก-อสร0างที่ทําให0ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ-ายเปNนรายการใหมให0เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท0องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยพิจารณาอนุมัติต-อไป
ในส-วนของรายละเอียดที่ใช0ในการพิ จารณาอยู-ด0านหลั งเปNนเอกสารที่สมาชิกสามารถใช0ใน
การพิจารณา
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ
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(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

สุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณท-านรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใด
จะซักถามหรืออภิปรายบ0างครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปราย ผมจะขอมติต-อสภาแห-ง
นี้ว-าสมาชิกสภาท-านใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผู0บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกเมือเห็นชอบ 9 ท-าน สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม-มี ครับ และงดออก
เสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อ ง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิ นงบประมาณรายจาย ประจําป%งบประมาณ
พ.ศ. 2562 กรณียังมิได1กอหนี้ผูกพัน ประเภท โครงการกอสร1า งบุก เบิก ถนนสายบ1าน
นายเขียว – บ1านหนองบอน หมูที่ 7 และหมูที่ 10 ตําบลรอนพิบูลย ของกองชาง
ขอเชิญคณะผู0บริหารเสนอญัตติครับ
เรี ยนท- านประธานสภา วั นนี้ คณะผู0 บ ริ หารขอเสนอญั ตติ ขออนุ มั ติ ขยายเวลาเบิ กจ- ายเงิ น
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได0ก-อหนี้ผูกพัน หมวดค-าที่ดินและสิ่งก-อสร0าง
ด0วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ตามที่ น ายกเทศมนตรี ตํ า บลร- อ นพิ บู ล ย ได0 มี น โยบายและสั่ ง การให0 ก องช- า งสํ า รวจ
และประมาณการราคาโครงการก-อสร0างฯ และได0สั่งการให0โอนเงินงบประมาณรายจ-ายไป
ตั้งจ-ายเปNนรายการใหม- พร0อมกันเงินงบประมาณรายจ-ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรณี ยั งไม- ได0 กรณี ผู กพั น ในแผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทั่ วไปเกี่ ยวกั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก-อสร0างบุกเบิกถนนสายบ0านนายเขียว – บ0านหนองบอน
หมู-ที่ 7 และหมู-ที่10ตําบลร-อนพิบูลย อําเภอร-อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน
1,427,000.- บาทเมื่อคราวสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปO
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และสภาเทศบาลได0อนุมัติการโอนเงิน/ กันเงิน
งบประมาณโครงการฯ ดังกล-าว เรียบร0อยแล0ว

เหตุผล

ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เนื่องจากขณะนี้ ใกล0สิ้น ปOงบประมาณ 2562 โครงการก- อสร0างดังกล-า วข0 างต0 น เทศบาล
ตําบลร-อนพิบูลย ยังมิได0ดําเนินการก-อหนี้ผูกพัน และคาดว-าจะไม-สามารถก-อหนี้ผูกพันได0ทัน
ในปOงบประมาณ 2562 กองช-า งจึงจํา เปNน ต0องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ-า ยเงิน โครงการ
ดังกล-าว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการรับเงิน การเบิกจ-ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิ น ขององคกรปกครองส- ว นท0 อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก0 ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 5
ข0อ 59 กําหนดว-าในกรณีที่มีรายจ-ายหมวดค-าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก-อสร0างยังมิได0ก-อหนี้
ผูกพันแต-มีความจําเปNนจะต0องใช0จ-ายเงินนั้นต-อไปอีกให0องคกรปกครองส-วนท0องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต-อสภาท0องถิ่นได0อีกไม-เกินระยะเวลาหนึ่งปO
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ
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(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

สุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

หากองคกรปกครองส- วนท0 องถิ่ นยั งมิ ได0 ดํ าเนิ นการก- อหนี้ ผู กพั นตามเงื่ อนไขในวรรคหนึ่ ง
ให0 ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ- า ยเงิ น ได0 ไ ม- เ กิ น อี ก หนึ่ ง ปO ต- อ สภาท0 อ งถิ่ น หรื อ กรณี มี ค วาม
จําเปNนต0องแก0ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล-าวที่ทําให0ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก-อสร0าง ให0ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ-ายเงินได0ไมเกินอีกหนึ่งปOต-อสภาท0องถิ่นแล0วแต-กรณี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติต-อไป
ด0 า นหลั งมี บั น ทึ กข0 อความมี เ รื่ องเดิ ม ข0 อเท็ จ จริ ง ที่ กัน เงิ น งบประมาณมาแล0 ว 1 ปO และ
อยากจะอธิ บ ายเพิ่ ม เพื่ อ นสมาชิ ก นิ ด หนึ่ ง ครั บ ด0 ว ยเหตุ ผ ลที่ ท างกองช- า งและทางคณะ
ผู0บริหารได0ขอกันเงินโครงการก-อสร0างฯ ตัวนี้ คือ ว-างานของเราจ-อรออยู-สองปO งบประมาณ
หลายบาทมาก และในกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ0างเปNนนโยบายที่เราจะต0องผลักดันตัว
ที่เปNนปO 2560 ขึ้นมาก-อน ด0วยเหตุผลว-าในการจ-ายเงิน อย-างที่ผมบอกระเบียบให0กันได0ไมเกินสองปO แล0วงานที่เปYดไปที่ผ-านมาเราต0องดันปO 2560 ก-อน ซึ่งงานโครงการที่เสนอมาใน
ญัตตินี้เปNนปO 2561 เรายังกันเงินงบประมาณได0อีก 1 ปO ความล-าช0าที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้น
ตั้งแต-กระบวนการต0นน้ํามาแล0วนะครับ เกิดตั้งแต-การรับรองแบบแล0วเขาให0ใช0วิศวกรรับรอง
ตั้งแต-ต0น มันเกิดความล-าช0าตั้งแต-ตรงนั้น แล0วเราก็เลยจําเปNนต0องผลักดันปO 2560 ขึ้นมา
ก-อน ซึ่งต0องขอขอบคุณทางทีมข0าราชการที่ช-วยผลักดันกันอย-างเต็มที่ ซึ่งตอนนี้งานก็ออกไปสูพ-อแม-พี่น0องที่ได0เห็นเปNนที่ประจักษไปแล0วก็หลาย ๆ ตัว ที่ยังรออยู- 5 ตัว ที่ทําสัญญาไปแล0ว
ขอบคุ ณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุ ลภักดิ์ ครั บไม- ทราบว- ามีสมาชิ กสภาท-านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบ0างครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปราย ผมจะขอมติต-อสภาแห-งนี้
ว-าสมาชิกสภาท-านใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผู0บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 9 ท-าน สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม-มี ครับ และงดออกเสียง
1 เสียง
เห็นชอบ 9ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อ ง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิ นงบประมาณรายจาย ประจําป%งบประมาณ
พ.ศ. 2562 กรณียังมิได1กอหนี้ผูกพัน โครงการกอสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสวง
คารแคร ถึงหลุมขยะหมูที่ 12 ตําบลรอนพิบูลย ของกองชาง
ขอเชิญคณะผู0บริหารเสนอญัตติครับ
เรี ยนท- านประธานสภา วั นนี้ คณะผู0 บ ริ หารขอเสนอญั ตติ ขออนุ มั ติ ขยายเวลาเบิ กจ- ายเงิ น
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได0ก-อหนี้ผูกพัน หมวดค-าที่ดินและสิ่งก-อสร0าง
ด0วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตามที่ น ายกเทศมนตรี ตํ า บลร- อนพิ บู ล ย ได0 มี น โยบายและสั่ งการให0 ก องช- า ง สํ า รวจและ
ประมาณราคาโครงการก-อสร0างฯ และได0สั่งการให0โอนเงินงบประมาณรายจ-ายไปตั้งจ-าย
เปNนรายการใหม- พร0อมกันเงินงบประมาณรายจ-ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2561กรณียัง
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ
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(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

ไม-ได0กรณีผูกพัน ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา ในหมวดค-าที่ดินและสิ่งก-อสร0าง โครงการก-อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แสวงคารแคร ถึงหลุมขยะ หมู-ที่ 12 ตําบลร-อนพิบูลย อําเภอร-อนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
วงเงิ น 1,050,000.- บาท เมื่ อคราวสมั ยประชุ มสภา สมั ยวิ สามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้ งที่ 2
ประจําปO 2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561สภาเทศบาลได0อนุมัติเรียบร0อยแล0ว และเมื่อคราว
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปO พ.ศ. 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
สภาเทศบาลมีมติอนุมัติให0แก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเรียบร0อยแล0ว นั้น

เหตุผล

สุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เนื่องจากขณะนี้ใกล0สิ้นปOงบประมาณ 2562 โครงการก-อสร0างดังกล-าวข0างต0น เทศบาลตําบล
ร-อ นพิบ ูล ย ยัง มิไ ด0ดํ า เนิน การก-อ หนี ้ผ ูก พัน และคาดว-า จะไม-ส ามารถก-อ หนี ้ผ ูก พัน
ได0ทัน ในปO งบประมาณ พ.ศ. 2562 กองช- างจึ งจํ าเปN นต0 องขออนุ มัติ ขยายเวลาเบิ กจ- ายเงิ น
โครงการดังกล-าว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการรับเงิน การเบิกจ-ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส-วนท0องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 หมวด 5
ข0อ 59 กําหนดว-า ในกรณีที่มีรายจ-ายหมวดค-าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก-อสร0างยังมิได0ก-อหนี้
ผูกพันแต-มีความจําเปNนจะต0องใช0จ-ายเงินนั้นต-อไปอีกให0องคกรปกครองส-วนท0องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต-อสภาท0องถิ่นได0อีกไม-เกินระยะเวลาหนึ่งปO
หากองคกรปกครองส- วนท0 องถิ่ นยั งมิ ได0 ดํ าเนิ นการก- อหนี้ ผู กพั นตามเงื่ อนไขในวรรคหนึ่ ง
ให0 ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ- า ยเงิ น ได0 ไ ม- เ กิ น อี ก หนึ่ ง ปO ต- อ สภาท0 อ งถิ่ น หรื อ กรณี มี ค วาม
จําเปNนต0องแก0ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล-าวที่ทําให0ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก-อสร0าง ให0ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ-ายเงินได0ไมเกินอีกหนึ่งปOต-อสภาท0องถิ่นแล0วแต-กรณี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติต-อไป
ในญัตตินี้ด0านหลังจะมีบันทึกข0อความที่อธิบายรายละเอียดของโครงการ ว-ากันเงินงบประมาณ
ตั้งแต-ปOไหน แล0วก็เหตุผลก็เหมือนเดิมนะครับ เหมือนที่ผมได0อธิบายไปแล0วว-า วันนี้ขอกันเงิน
งบประมาณได0อีก 1 ปO ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกสภาท-านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบ0างครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดอภิปราย ผมจะขอมติต-อสภาแห-งนี้
ว-าสมาชิกสภาท-านใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผู0บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 9 ท-าน สมาชิกสภาท-านใดไม-เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม-มี ครับ และงดออกเสียง
1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

-12-

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 7
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

เรื่อง เสนอผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปQาหมาย
ขอเชิญคณะผู0บริหาร ครับ
เรียนท-านประธานสภาคณะผู0บริหารจะต0องรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑชี้วั ดและค-าเปQ าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.
2562
สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให0แก-องคกรปกครองส-วนท0องถิ่น
(ก.ก.ถ.) ได0พัฒนาระบบการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองส-วนท0องถิ่น
ด0ว ยวิธี การประเมิน ตนเอง โดยมี วัต ถุ ประสงคเพื่ อกระตุ0น ให0องคกรปกครองส-ว นท0องถิ่ น
พัฒนาคุณภาพและการบริการสาธารณะตามภารกิจหน0าที่ และภารกิจที่ได0รับการถ-ายโอน
ตามแผนการกระจายอํานาจให0แก-องคกรปกครองส-วนท0องถิ่น ให0มีคุณภาพและมาตรฐานที่
สูงขึ้นอย-างต-อเนื่อง และได0รับความพึงพอใจจากประชชนโดยข0อมูลที่ได0รับจากการติดตาม
และประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัดและค-าเปQาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองส- ว นท0 องถิ่ น นั้ น สํ า หรั บ ใช0 เ ปN น ข0 อ มู ล สํ า หรั บ คณะกรรมการกระจาย
อํานาจให0แก-องคกรปกครองส-วนท0องถิ่น และคณะอนุกรรมการด0านต-าง ๆ ที่เกี่ยวข0องในการ
กํา หนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทาง พัฒ นางานด0 านกระจายอํา นาจให0 แกองคกรปกครองส-วนท0องถิ่น เพื่อให0การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองส-วนท0องถิ่นมี
คุณภาพสูงขึ้นรวมถึงองคกรปกครองส-วนท0องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาล สามารถนําข0อมูลในการ
ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดและค-ามาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะไปใช0ในการวาง
แผนการจัดบริการสาธารณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพใน
การจั ด การบริ ก ารสาธารณะทั้ ง ในส- ว นขององคกรและในส- ว นของบุ ค ลากรขององคกร
ปกครองส- ว นท0 อ งถิ่ น ได0 อ ย- า งต- อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะนํ า ไปสู- ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การจั ด บริ ก าร
สาธารณะของท0องถิ่ น ให0มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ สู งขึ้น เทศบาลตํ า บลร- อนพิบู ล ยโดย
คณะกรรมการประเมินตนเองได0ดําเนินการรวบรวมข0อมูลประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562
และได0ทําการบันทึกข0อมูลในระบบประเมินผลตัวชี้วัดและค-าเปQาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลทางระบบออนไลนเรียบร0อยแล0ว จึงได0จัดทําเอกสารผลการ
ประเมินตนเองฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช0รายงานต-อสภาเทศบาลและประกาศให0ประชาชนได0รับทราบ
ต-อไป อันนี้เปNนข0อมูลซึ่งเปNนเรื่องของสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให0แก-องคกร
ปกครองส-วนท0องถิ่น มีความประสงคที่จะประเมินเพื่อนําข0อมูลเหล-านี้ไปดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ แล0 ว ก็ ส- ง ให0 กั บ ท0 องถิ่ น ต- อไป ซึ่ งตรงนี้ ส- ว นใหญ- จ ะเปN น ถารกิ จ ถ- า ยโอน เช- น
ทางหลวง สะพาน ท- าเรื อ บริการขนส-งที่ บขส. ส-ว นใหญ-เ รื่องถ-ายโอนพวกนี้จะไปอยู-ใน
อบจ. เปNนส-วนใหญ- ของเราภารกิจถ-ายโอนแทบจะไม-มีเลย เพราะฉะนั้นการประเมินก็จะเปNน
การประเมินตามหน0าที่ในเรื่องของการดําเนินการตามปกติ เช-น น้ําไหล ไฟส-องสว-าง ทาง
สะดวก อั นนี้ เ ปN นข0 อมู ลเบื้ องต0 น ที่ อยากให0 ท-า นได0รั บ ทราบก-อนว- าการประเมิน ตรงนี้ เ รา
ประเมินอะไร เพื่ออะไร ผมอ-านให0ท-านฟKงไปแล0ว ทีนี้ท-านมาดูในหน0าบทสรุป หน0าที่ 56
ท-านจะเห็นเลย
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-13ครับว-าตัวแบบประเมินออกมาแล0ว 7 ด0าน มี ด0านโครงสร0างพื้นฐาน และด0านการศึกษา
เดี๋ยวผมจะอ-านให0ท-านฟKงในส-วนที่เราไม-มีผมก็อ-านข0ามเลยนะครับ
ด0านโครงสร0างพื้นฐาน
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่เกี่ยวกับการจัดการจราจรทางบกในเขตเมืองหรือใน
ชุมชนที่ดําเนินการโดยเทศบาล พึงพอใจอยู-ที่ 80% ปรับปรุง 20%
2. ความพอใจของประชาชนต- อ คุ ณ ภาพของไฟส- อ งสว- า ง ปQ า ยบอกทาง ปQ า ย
การจราจร หรือไฟจราจรในเขตเทศบาล พึงพอใจอยู-ที่ 82% ปรับปรุง 18%
3. ความพอใจของประชาชนต-อคุณภาพหรือความปลอดภัยของประชาชน สะพานไม0
หรือสะพาน คสล. ในช-วงภัยแล0ง พึงพอใจอยู-ที่ 80% ปรับปรุง 20%
4. ความพอใจของประชาชนต-อการดําเนินการพัฒนาหรือการบํารุงรักษาโครงสร0าง
พื้นฐานของเทศบาลที่มีความต-อเนื่องหรือไม-ขาดตอน พึงพอใจอยู-ที่ 80% ปรับปรุง 19%
5. ในส-วนของผังเมือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต-อการปรับปรุงชุมชนแออัด
หรือแหล-งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาล พึงพอใจอยู-ที่ 75% ปรับปรุง 25%
6. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต-อการจัดการที่ดิน หรือการใช0ประโยชนที่ดินในเขต
เทศบาล พึงพอใจอยู-ที่ 70% ปรับปรุง 30%
7. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต-อสภาพภูมิทัศน หรือความสวยงามของเมือง พึงพอใจอยู-ที่
83% ปรับปรุง 17%
8. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต-อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น
ของเทศบาลที่เกิดขึ้นระหว-างปO พึงพอใจอยู-ที่ 80% ปรับปรุง 20%
9. ในด0านของสาธารณสุข ในด0านของสังคมและคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของสตรีที่มีต-อ
การอาชีพ การอบรมพัฒนาฝOมือแรงงานจากเทศบาล พึงพอใจอยู-ที่ 85% ปรับปรุง ไม-มี
10. ความพึงพอใจของสตรีที่มีต-อการส-งเสริมสุขภาพของสตรีที่เทศบาลจัดให0มีขึ้น พึง
พอใจอยู-ที่ 88% ปรับปรุง ไม-มี
11. ความพึงพอใจของสตรีที่มีต-อการได0รับการดูแลสงเคราะหหรือฟ_`นฟูจากเทศบาล พึง
พอใจอยู-ที่ 80% ปรับปรุง ไม-มี
12. ความพึงพอใจของผู0สูงอายุต-อการสนับสนุนการทํากิจกรรมของสมาคมหรือชมรม
ผู0สูงอายุโดยเทศบาล พึงพอใจอยู-ที่ 84% ปรับปรุง ไม-มี
ต-อไปเปNนด0านการศึกษา
1. ความพึงพอใจของประชาชนต-อการส-งเสริมการเรียนรู0นอกห0องเรียน การเรียนรู0ตาม
อัธยาศัยที่ได0รับจากเทศบาล พึงพอใจอยู-ที่ 80% ปรับปรุง 20%
2. ความพึงพอใจของผู0ปกครองต-อความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนของเทศบาล
พึงพอใจอยู-ที่ 82% ปรับปรุง 12%
ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 8
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวัชระ ภูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-143. ด0านการส-งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การส-งเสริมอาชีพด0านการท-องเที่ยว และการลงทุน
ความพึงพอใจของนักท-องเที่ยวที่มีต-อสภาพความสมบูรณของแหล-งท-องเที่ยวที่เทศบาล
พัฒนาขึ้นหรือบํารุงรักษา พึงพอใจอยู-ที่ 75% ปรับปรุง 25%
4. ด0านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม ความพึงพอใจของประชาชน
ต-อคุณภาพสิ่งแวดล0อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของเทศบาล พึงพอใจ
อยู-ที่ 77% ปรับปรุง 23%
5. ด0านการส-งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปKญญาชาวบ0าน และโบราณสถาน ความพึง
พอใจของประชาชนต-อการฟ_`นฟู การอนุรักษ หรือการพัฒนาแหล-งเรียนรู0ทางวัฒนธรรม
ประเพณีสถานที่สาํ คัญ หรือแหล-งมรดกที่สําคัญในเชิงประวัติศาสตรที่ดําเนินการหรือที่
สนับสนุนโดยเทศบาล พึงพอใจอยู-ที่ 84% ปรับปรุง 16%
อันนี้ คือ บทสรุปในเรื่องของการประเมินตัวแต0มตัวคะแนนที่ออกมา 7 ด0าน แต-เราไม-ได0ลงลึกทั่ว
ทุกภารกิจเอาแต-เฉพาะภารกิจที่เทศบาลได0ดําเนินการตามหน0าที่ ส-วนในเรื่องของการถ-ายโอน
อย-างที่ผมนําเรียนว-าบางเรื่องจะไม-มีการประเมิน เพราะว-าเราไม-ได0รับการถ-ายโอนมา จึงเรียนมา
เพื่อให0สภาฯ ได0รับทราบ และจะได0ประกาศข0อมูลตรงนี้ให0พี่น0องประชาชนในเขตเทศบาลได0รับ
ทราบต-อไป ขอบคุณครับ
ขอบคุณท-านนายกฯ ครับ ที่ได0รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ
ตัวชี้วัดและค-าเปQาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2562
ต-อสภาแห-งนี้ และสภาฯ ได0รับทราบทุกท-านแล0ว
เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ (ถ1ามี)
ขอเชิญท-านสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณวัชระ ภู-ประเสริฐ ครับ
เรียนท-านประธานสภา ผมมีเรื่องที่จะขอเสนอ
1. เมื่อครั้งที่ท-านนายกฯ ได0ให0นโยบายไว0เมื่อครั้งที่ผ-านมาเกี่ยวกับฝาคูของตลาดใหม-ที่จะทํา
เปNนเหล็กทั้งรอบตลาด อยากให0ดําเนินการด0านหน0าก-อนนะครับ เพราะวันที่มีตลาดคนตกไปหลาย
คนแล0ว ฝากช-วยดําเนินการด0วยนะครับ
2. ชาวบ0 านฝากมาถนนสุ ดเขตหน0 าร0 านตั ดผม ตอนนี้ เปN นหลุ มบ- อ ชาวบ0 านฝากมาว- าจะ
ดําเนินการเมื่อไหร- เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได0 ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณวัชระ ภู-ประเสริฐ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกท-านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
อีกบ0าง ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรี ยนท- านประธานสภา ดิ ฉั นนางอรภั กดิ์ เจนวิ ชชุ เมธ ก็ มีเรื่ องที่ จะแจ0 งให0 ทราบนะค- ะ
ว-าผู0สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพของผู0สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ วันนี้ทางเจ0าหน0าที่จะลง
ไปบริการท-านที่ชุมชนตลาดใหม-นะค-ะ ถ0าท-านไม-มีแบบฟอรมไม-เปNนไรนะค-ะ ขอให0ท-านนํา
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยวัฒนพิบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวัชระ ภูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแก1ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-15บัตรประชาชน ทะเบียนบ0าน และหน0าสมุดธนาคาร ไปที่ตลาดใหม- แล0วแบบฟอรมค-อยมากรอกที่
เจ0าหน0าที่ ก็ขอฝากประชาสัมพันธด0วย ขอบคุณค-ะ
ขอบคุณ คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกท-านใดจะแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกบ0าง ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณชัยวัฒนพิบูลย ครับ
เรียนท-านประธานสภา ผมขอฝากหน0าบ0านคุณต0อยที่ขายน้ําชา เปNนหลุม เปNนบ-อ และอยาก
ให0มีแสงสว-างสักหนึ่งดวงที่หน0าบ0านครูวันเพ็ญ เพราะตอนเช0าแกออกไปตักบาตรอยากขอดวงไฟ
เสริมสักหนึ่งดวง ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณชัยวัฒนพิบูลย ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกท-านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
อีกบ0าง ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณวัชระ ภู-ประเสริฐ ครับ
เรียนท-านประธานสภา ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ โปaะไฟสามแยกหน0าบ0านปQายวน อยากให0
เพิ่มโปaะไฟสักหนึ่งดวงมันมืดมากไฟฟQามาย0ายเสาโปaะไฟก็หายไปด0วย ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณวัชระ ภู-ประเสริฐ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกท-านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
อีกบ0าง ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณนันทา เทิดรัตนพงศ ครับ
เรียนท-านประธานสภา ดิฉันนางนันทา เทิดรัตนพงศ ตอนนี้ท-อบล็อกข0างทางรถไฟถนนวังไทร
ได0ดําเนินการเสร็จแล0ว ขอขอบคุณคณะผู0บริหาร สมาชิกสภา ที่ได0อนุมัติโครงการนี้ เพื่อแก0ปKญหา
น้ําท-วมของชุมชนบ0านวังไทร ขอบคุณค-ะ
ขอบคุณ คุณนันทา เทิดรัตนพงศ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกท-านใดจะแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกบ0าง ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณชาญชัย จันทรแก0ว ครับ
เรียนท-านประธานสภา ผมขอฝากไปถึงคณะผู0บริหารนะครับ เรื่องไฟฟQาของชุมชนจานเรียว
ยังไงก็ขอฝากด0วยนะครับ สมัยที่แล0วผมก็ฝากไปครั้งหนึ่งแล0ว รอบนี้ขอฝากอีกสักครั้ง ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแก0ว ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกท- านใดจะแสดงความคิดเห็ น
เพิ่มเติมอีกบ0าง ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณสุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนท- านประธานสภา ผมก็มีเรื่ องเก- า ๆ นะครับ ถนนสายบ0านน0าเหวียน ถ0ายังไงก็ช-วย
สรุปว-าเปNนพื้นที่ของเทศบาลหรือไม- หรือว-ายังไงก็ขอให0ผู0บริหารช-วยเข0าแผนให0ก-อนก็ได0เผื่อว-าจะ
ได0ทํา ผมสงสารพี่น0องประชาชน แต-ว-าตอนนี้ท-านรองนายกฯ จักรพันธุ ได0ให0กองช-างมาทําถนนให0
แล0วเกลี่ยให0แล0วมาแก0ปKญหาเบื้องต0น แต-ว-าถ0าจะให0ยั่งยืนผมอยากให0ผู0บริหารเพิ่มเติมในแผนด0วย
และอีกเรื่องประธานชุมชนได0ฝากมาสองเรื่อง
1. เรื่องเกี่ยวกับสมัยปลาบึกที่ต0นขามลมพัดทําให0ถนนขึ้นมาด0วย ตอนนี้ประชาชนเดือดร0อน
มากวิ่งได0ทางเดียว เพราะว-าถนนขึ้นมาทําให0การสัญจรลําบาก ยังไงก็ขอฝากคณะผู0บริหาร
และ
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายคุณทูญ ชูสกุล
ประธานชุมชนตลาดเกษตร

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-16ผู0ที่เกี่ยวข0องด0วยช-วยดูแล ตอนนี้ผมได0รับทราบจากการทางประธานชุมชนว-าแกอยากให0มีประกาศ
ช-วยเหลือเบื้องต0นก-อน ยังไงก็ให0ท-านผู0รับผิดชอบช-วยประสานกับทางชุมชนด0วยก็ได0
2. ที่ชุมชนตลาดเกษตรผมผ-านทุกวันมีรถอยู-คันหนึ่ง ผมว-าจอดอยู-ประมาณเปNนปOแล0 จอดเสีย
เปNนปOแล0วก็ไม-เลื่อนทําให0การสัญจรมันลําบาก ก็ขอฝากด0วย ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณสุทธิรักษ มั่นคง ครับ วันนี้เรามีประธานชุมชนตลาดเกษตรเข0ามาร-วมด0วย นาย
คุณทูญ ชูสกุล มีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมได0นะครับ มีไหมครับถ0ามีขอเชิญ ครับ
ขอบคุณครับท-านประธานสภา ยังมีเรื่องตกค0างอีกหนึ่งเรื่อง คือ ที่บ0านนายเสน-ห มันเปNน
บ0านที่เขาทําทางระบายน้ําขยายเขตถนนแต-เขาไม-ยินยอมให0ทําตอนที่เขากําลังก-อสร0างอยู- แตตอนนี้เขานํารถพ-วงข0างมาจอดทําให0การสัญจรลําบากพอมีรถสวนก็สวนกันไม-ได0 ผมอยากให0ทาง
เทศบาลไปตีเส0นขาวแดงได0ไหมครับ ว-าห0ามจอดหรือว-าเราจะเอารถตักหน0าขุดหลังไปดันให0เขาสัก
หน-อยขอร0องให0เขาจอดข0างบ0านจะได0หรือไม-ครับ แล0วก็อีกอย-างหนึ่งก็ให0ทางเทศบาลช-วยไปบอก
ชาวบ0านที่ว-าเอากระถางต0นไม0ไปตั้งบนคูระบายน้ําช-วยเอาออกให0ด0วย จะทําให0การสัญจรได0สะดวก
ขอบคุณครับ
ในส-วนของผมก็มีเรื่องที่จะฝากถึงทางคณะผู0บริหารและทางข0าราชการที่ผมเคยแจ0งเข0ามาใน
เรื่องถนนสวนส0ม มีต0นมะพร0าวที่ยื่นออกมาอยู-กลางถนน เราก็เปNนห-วงผู0ที่สัญจรไปมาว-าในกรณีที่
มะพร0าวหรือทางมะพร0าวตกใส-รถก็อันตรายพอสมควร แต-ว-าเท-าที่ทางปลัดได0ไปประสานเบื้องต0น
เจ0าของที่เขาไม-ยอมในการรับภาระค-าใช0จ-าย ผมว-าต0องหาทางนะครับ เพราะว-าพอเกิดเรื่องขึ้น
จริง ๆ ก็คงไม-ดีถึงเทศบาลด0วย ซึ่งจริง ๆ แล0วความรับผิดชอบมันเปNนของเจ0าของที่ ก็อาจจะต0อง
ฝากปลัดหาแนวทางแก0ไขเพิ่มเติมก็แล0วกันนะครับว-าจะจัดการยังไง ก็ขอฝากด0วยนะครับ ต-อไปก็
ขอเชิญผู0บริหารได0อธิบายในส-วนที่ท-านสมาชิกได0สอบถามเขามา ขอเชิญครับ
ขอเชิญท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนท-านประธานสภา ผมขอตอบข0อซักถามของเพื่อนสมาชิกที่รับความเดือดร0อนของพี่น0อง
ประชาชนมา และความห-วงใยของพี่น0องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลร-อนพิบูลย
1. ฝาคูระบายน้ําที่ท-านได0เสนอไว0ให0ทําด0านหน0าก-อน เดี๋ยวผมจะรับเรื่องไว0และจะได0ทํา
ประมาณการเปNนส-วน ๆ ไป
2. ในเรื่องของถนนสุดเขตวัดหน0ากาม ตอนนี้ทําเราทําสัญญาอยู-นะครับทั้งหมด 4 สาย จะมี
ที่หินลับ ทางขึ้นเขาน0อย ทั้งหมด 4 สาย ผมจํารายละเอียดไม-ได0ทั้งหมดนะครับ
3. โปaะไฟสามแยกบ0านปQายวน ผมกําชับช-างไฟฟQาไว0แล0วนะครับว-าขอให0ติดต-อทางไฟฟQา
หรือว-าเราไม-ต0องใช0เงินงบปประมาณในการขยายเขตไฟฟQาได0ไหม เพราะแค-เสาเดียว ตอนนี้กําลังจะ
คุยเปNนการส-วนตัวอยู-นะครับ เพราะถ0าขยายเขตต0องรองบประมาณเปNนกระบวนการที่ยุ-งยากมาก
4. ในส-วนของหลุมบ-อหน0าบ0านคุณต0อยร0านน้ําชา ผมผ-านไปตรงนั้นก็เปNนหลุมแล0ว เดี๋ยวจะ
กําชับเด็กให0 ตอนนี้มีแอสฟKลทถุงเดี๋ยวจะลงไปปะหลุมนั้น หลุมตรงนั้นปะสามรอบแล0ว ท-านนายกฯ
ท-านมีนโยบายว-าจะสนองนโยบายรัฐในส-วนตรงนี้เอาวิธีการคิดคํานวณของทางหลวงชนบทของ
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภา
ตรวจถูกต0อง
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-17แขวงการทาง ซึ่งได0ส-งมาเมื่อวันศุกรที่ผ-านมา รอประมาณการแล0วจะแจ0งทางสภาฯ อีกครั้ง เราคง
ต0องขออนุญาตต-อสภาฯ แห-งนี้ผ-านงบประมาณอีกครั้งหนึ่งเพื่อประโยชนของพ-อแม-พี่น0องใน
ตลาดร-อนพิบูลย
5. ในส-วนของโปaะไฟ LED เพิ่ม ของบ0านคุปQาวันเพ็ญ ในส-วนตรงนี้ผมรับเรื่องไว0แล0วแต-ต0องรอนิด
หนึ่ง เพราะโปaะไฟ LED เราเปYดซื้อเปNนรอบ เมื่อวันก-อนตอนมีรอบของการจัดซื้อวัสดุอยู- เราซื้อวัสดุ
ส-วนมากเราซื้อไม-เกินแสนบาทต-อหนึ่งปO แต-ครั้งที่แล0วเราได0คุยกับเพื่อนสมาชิกทั้งหมดว-าขอเปลี่ยน
สั กที ได0 ไหมเพราะในตลาดมั นเปN นแสงจั นทรอยู- จะกิ นไฟเยอะ เราเลยได0 เปลี่ ยนไปทั้ งหมด
40 กว-าโปaะ แล0วก็ถ0าจะซื้อโปaะไฟ LED เพิ่มคงต0องรออีกรอบ ฝากช-วยแจ0งให0ปQาวันเพ็ญทราบด0วย
6. ในส-วนท-อบล็อกข0างทางรถไฟ ผมขอแจ0งท-านนันทาฯ นิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ยังไม-แล0ว
เสร็จนะครับ เพราะว-ายังมีงานปูแอสฟKลทด0านบนแต-เนื้องานก็ไป 80% แล0ว เมื่อคืนฝนตกเราไป
งานศพกันก็คงจะเห็นว-าน้ําระบายดีมาก
7. ในส-วนของไฟฟQาจานเรียวของท-านชาญชัยฯ เดี๋ยวผมจะสั่งช-างไฟฟQาไว0ให0นะครับ
8. ในส-วนของท-านสุทธิรักษฯ ในสายบ0านน0าเสวียนตรงนี้พื้นที่ชัดเจนแล0ว เพราะว-าองคการ
บริหารส-วนตําบลร-อนพิบูลย เขาจะยกฐานะเปNนเทศบาลเมืองแม-เศรษฐี แล0วก็ได0คุยกันส-วนตัวแล0ว
ไหน ๆ ก็ยกฐานะแล0วขอเปNนพื้นที่ของเทศบาลแล0วกัน เราคงต0องมีกระบวนการในเพิ่มแผน ต0องทํา
ประชาคมนั บหนึ่ งใหม- ตั้งแต-ต0 นนะครับ ยังไงก็ ช- วยอธิบายให0 พี่น0 องประชาชนในเขตตรงนั้ นได0
รับทราบด0วย
9. ในส-วนของสามแยกบ0านลุงเสวียน ผมก็ขอให0ผู0รับจ0างขอเขาตรงนั้นว-าขอใช0รถเกรดบดอัด
เพื่อให0ใช0งานดสะดวกก-อนได0ไหม เขาได0ทําให0เปNนที่เรียบร0อยแล0วนะครับ แล0วก็จากการไปดูหน0า
งานตรงนั้น ได0เติมแสงจันทรให0แล0วกลางคืนมืดมากมีคนเคยขับรถเข0าไปในบ0านลุงเสวียนวิ่งชน
ประตูแกเข0าไปเลย
10. ในส-วนของตลาดเกษตร ต0นมะขามเมื่อครั้งที่พายุปลาบึก เราไม-ได0นิ่งดูดายแต-ตอนนี้เรา
ได0ทําโครงการคูระบายน้ําไปแล0ว ทําสัญญาแล0ว ที่ท-านได0อนุมัติโครงการไปเมื่อครั้งที่แล0วถนนสาม
แยกบ0ายยายเตี้ยน งบประมาณ 157,000 บาท แล0วก็ทําสัญญาจ0างที่วงเงิน 1,000,000 บาท
11. ในส-วนของตลาดเกษตรที่ถนนแคบแล0ววางต0นไม0 ยังไงผมก็จะลงพื้นที่ อีกครั้งแล0วก็
อยากจะฝากพี่น0องชุมชนช-วยลงไปพร0อม ๆ กันนะครับ แต-ในส-วนของต0นไม0อะไรเดี๋ยวเราลงไปคุย
พร0อม ๆ กันก็ได0ครับ
ผมคิดว-าน-าจะตอบข0อซักถามครบถ0วนแล0ว ขอบคุณครับ
ขอบคุณท-านรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกท-านใดจะแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกบ0าง ขอเชิญครับ
ขอเชิญท-านเลขานุการสภา ครับ
เรียนท-านประธานสภา ขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมในส-วนของฝาคูระบายน้ําตลาดใหม- ขณะนี้ได0
แจ0งให0ทางกองช-างสํารวจและประมาณราคาเรียบร0อยแล0ว หลังจากกองช-างทําประมาณราคา
ตรวจถูกต0องตรวจถูกต0อง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

-18เรียบร0อยแล0วก็จะแจ0งไปที่กองสาธารณสุขฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ ได0คุยกับทางกองช-างแล0วให0
จ0างเหมาและที่ท-านประธานได0พูดคุยถึงเรื่องต0นมะพร0าว จริง ๆ รอบแรกเขาเห็นว-ามันแพงเกินไป
เขาก็ไม-ยินดี แต-ล-าสุดหัวหน0าฝWายปกครองมาบอกว-าเขายินดีแล0ว แล0วตอนนี้ก็ได0มีการตกลงกัน
ระหว-างผู0ที่จะทํากับเจ0าของสวนมะพร0าวแล0ว คิดว-าน-าจะเรียบร0อยเร็ว ๆ นี้ ขอบคุณค-ะ
ขอบคุณท-านเลขานุการสภา ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกท-านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
อีกบ0าง ขอเชิญครับ
ขอเชิญท-านนายกฯ ครับ
เรียนท-านประธานสภา วั นนี้คณะผู0 บริหาร โดยนายอัศวิน จิ นตวร ขอขอบคุณฝWายสภาฯ
ทุกท-านที่ได0ผ-านเทศบัญญัติให0กับคณะผู0บริหารในงบประมาณที่เราได0ตั้งไว0ทั้งหมดเกือบ 70 ล0าน
ก็ต0องขอขอบคุณอีกครั้ง เพราะว-างบประมาณรอบนี้ทางข0าราชการประจําอยากจะให0ผ-านสภาฯ
ก-อนวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งก็ได0มีการประชุมก-อนวันที่ 15 สิงหาคม ก็คือเปNนการประเมินในเรื่อง
ของความพร0อมของเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยว-าเราได0ทําเทศบัญญัติเสร็จก-อนกําหนด เพราะฉะนั้น
ก็ขอขอบคุณในทุก ๆ ฝWายที่เกี่ยวข0อง โดยเฉพาะฝWายสภาฯ ทุก ๆ ท-าน ที่ได0ผ-านเทศบัญญัติ วาระ
ที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันนี้นะครับ งบประมาณทุกบาททุกสตางคที่ได0ท-านได0พิจารณาจะก-อให0เกิด
ประโยชนสุงสุดต-อพ-อแม-พี่น0องประชาชนในเขตเทศบาล ก็ขอเรียนนด0วยความเคารพอีกครั้งว-าคณะ
ผู0บริหารพร0อมที่จะรับฟKงคําแนะนําจากฝWานสภาฯ ที่จะช-วยพัฒนาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยให0มี
ความเจริญให0มีความพร0อมในด0านสาธารณูปโภค ด0านคุณภาพชีวิต ด0านเศรษฐกิจ เรามีความมุ-งมั่น
ตั้งใจที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลร-อนพิบูลยให0มั่นคงที่สุด ขอบคุณครับ
ขอบคุณท-านนายกฯ ครับ ไม-ทราบว-ามีสมาชิกท-านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
อีกบ0าง ขอเชิญครับ หากไม-มีสมาชิกสภาท-านใดแสดงความคิดเห็นสําหรับวันนี้ได0ดําเนินการ
ประชุมครบทุกวาระแล0ว ผมขอขอบคุณท-านนายกฯท-านรองนายกฯ ท-านเลขานุการนายกฯ
ท-านที่ปรึกษานายกฯ ท-านสมาชิกสภา ทุกท-าน พนักงาน เจ0าหน0าที่ และประชาชนที่รับ
ฟKงเสียงตามสาย ผมขอปYดการประชุมไว0เพียงแค-นี้ ขอบคุณครับ

ปSดประชุมเวลา 11. 24น.

(ลงชื่อ)......................................................ผู0จด/ผู0พิมพรายงานการประชุม
(นางสาวอัญชลี อิสสภาพ)
(ลงชื่อ)........................................................ผู0ตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)

-19-

ตรวจถูกต1อง
(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ
(นายวัชระ ภู-ประเสริฐ)

(ลงชื่อ).........................................................กรรมการ
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ/เลขานุการ
(นางเกษร คงชาญกิจ)

