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

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕63
ประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
*****************

ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
นายชัยวัฒน พิบูลย
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
นายชาญชัย จันทรแกว
นางเกษร
คงชาญกิจ
นายวัชระ ภูประเสริฐ
นายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย
นายสุทธิรักษ มั่นคง
นายสาโรช แซลิ่ม
นางจารีวัฒน กุลเจริญ

ผูไมมาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายอัศวิน
จินตวร
๒
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
๓
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
4
นายไชยา
ลุยจันทร
5
นายบำรุง
ทองทิพย
6
นางจิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
7
นายคีตวิทย แกวแกมจันทร
8
นางธิดารัตน ชูแกว
9
นางสาวจิตตรีวรรณ นาคันท

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

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ สุรภักดี
นันทา เทิดรัตนพงศ
เอกชัย ศรีพิทักษ
ชัยวัฒน พิบูลย
สุนทร ขวัญชัยรัตน
ชาญชัย จันทรแกว
เกษร
คงชาญกิจ
วัชระ
ภูประเสริฐ
วุฒิภัทร ล.ไพบูลย
สุทธิรักษ มั่นคง
สาโรช แซลิ่ม
จารีวัฒน กุลเจริญ

หมายเหตุ

ตำแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
อรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
อัศวิน
จินตวร
พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
จักรพันธุ จุลภักดิ์
ไชยา
ลุยจันทร
บำรุง
ทองทิพย
จิระวรรณ รุง ฤทัยวัฒน
คีตวิทย แกวแกมจันทร
ธิดารัตน ชูแกว
จิตตรีวรรณ นาคันท

หมายเหตุ

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ผูอำนวยการกองชาง
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา
หัวหนาฝายอำนวยการ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-2ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหนง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
10
นางเดือนเพ็ญ รีบุตร
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
เดือนเพ็ญ รีบุตร
11
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นักจัดการงานทั่วไปฯ
อัญชลี
อิสสภาพ
12
นายธรณิศร ลักษณาวิบูลกุล นิติกร
ธรณิศร ลักษณาวิบูลกุลย
13
นายสมพร
ภูปาน
นักพัฒนาชุมชน
สมพร
ภูปาน
14
นางสาวหทัยทิพย หนูนอย
เจาพนักงานพัสดุ
หทัยทิพย หนูนอย
15
จ.ส.อ.วันเฉลิม ไชยรักษา
นักปองกันฯ
วันเฉลิม ไชยรักษา
16
นางอัญชลี
สมาทิน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
อัญชลี
สมาทิน
17
นางมัตติกา กรดแกว
คนงาน
มัตติกา กรดแกว
18
นางสาววันณา มูสิกะ
คนงาน
วันณา
มูสิกะ
กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการ
เลขานุการสภาเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวันที่
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิก
มาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศฯ
ประกาศอำเภอรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563
.................................
ดวย ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดทำคำรองยื่นตอนายอำเภอ
รอนพิบูลย ขอเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕63
มีกำหนด 15 วัน ตั้งแตวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
โอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม พิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
และเรื่องอื่น ๆ
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญ ญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3528/2559 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอรอนพิบูลย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลร อนพิ บ ูลย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ตั้งแตว ั นที่
1 – 15 กรกฎาคม 2563 มีกำหนดไมเกิน 15 วัน
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1

นายคีตวิทย แกวแกมจันทร
ผูอำนวยการกองชาง
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวจิตตรีวรรณ นาคันท
หัวหนาฝายอำนวยการ

-3จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
มนตรา พรมสินธุ
(นายมนตรา พรมสินธุ)
นายอำเภอรอนพิบูลย
ท า นสมาชิกสภาผูทรงเกีย รติทุ ก ทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ
ทั้ง 2 ทาน ทานเลขานายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ รวมถึงขาราชการ ลูกจาง
และผูรับฟงเสียงตามสายทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวัน 15 กรกฎาคม 2563 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระ
อยูทั้งหมด 11วาระ ผมขอเริ่มตามระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สำหรับวันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 มีเจาหนาที่ ที่มาปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน
5 ทาน ขอเชิญแนะนำตัว ครับ
ทานที่ 1 นายคีตวิทย แกวแกมจันทร ตำแหนง ผูอำนวยการกองชาง ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม นายคีตวิทย แกวแกมจันทร มาดำรงตำแหนง
ผูอ ำนวยการกองชาง สอบไดขึ้นบัญชีผูบริหาร ยายมาจากเทศบาลตำบลลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอขอบคุณ นายคีตวิทย แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง ครับ
ตอไปขอเชิญทานที่ 2 นางสาวจิตตรีวรรณ นาคันท ตำแหนง หัวหนา
ฝายอำนวยการ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางสาวจิตตรีวรรณ นาคันท ชื่อเลน วรรณ คะ
ภู มิ ล ำเนาเกิ ด ที่ตำบลทอนหงส อำเภอพรหมคี รี จั ง หวัดนครศรีธ รรมราช
จบารศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการปกครองทองถิ่น คณะรัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหนง ธุรการ 1 สังกัดสำนักปลัด
อบจ.นครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2548 ไดบรรจุแตงตั้งตำแหนง เจาหนาที่
วิเคราะหฯ ระดับ 3 สังกัด อบต.ไสหรา อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ป พ.ศ. 2549 ไดโอนยายตำแหนงเจาหนาที่วิเคราะหฯ มาปฏิบัติราชการ
ณ อบต.ปาระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2555 ไดรับ
การบรรจุแตงตั้งเปนหัวหนาสำนักปลัด อบต.ปาระกำ อำเภอปากพนัง และใน
ปเดียวกันไดโ อนย ายไปดำรงตำแหน งหัวหนาสำนั กปลัด อบต.หัวตะพาน
อำเภอท า ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2560 ไดโอนยายไปดำรง
ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล อบต.หนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางเดือนเพ็ญ รีบุตร
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
จ.ส.อ.วันเฉลิม ไชยรักษา
นักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติการ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวหทัยทิพย หนูนอย
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-4ป พ.ศ. 2562 ไดโอนยายมาดำรงตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบล
โพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อตนปที่ผานมามีโอกาส
ได เข ารั บการสอบคั ดเลื อกเป นหั วหน าฝ ายอำนวยการ ตำแหน งนั กบริ หาร
งานทั่วไป ระดับตน คะ ไดรับการบรรจุแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เปนหัวหนาฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ดิฉันจะตั้งใจนำความรูความสามารถในการรวมกันทำงานเพื่อพัฒนาองคกร
ของเราใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางสาวจิตตรีวรรณ นาคันท หัวหนาฝายอำนวยการ ครับ
ตอไปขอเชิญทานที่ 3 นางเดือนเพ็ญ รีบุตร ตำแหนง หัวหนาฝายริหารงาน
การคลัง ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผู  เข าร วมประชุมทุกทาน ดิฉันนางเดือนเพ็ญ รีบ ุตร ตำแหนง หัวหนาฝาย
บริหารงานคลัง ยายมาจากเทศบาลตำบลพรหมคีรี ตำแหนงนักวิชาการคลัง
ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางเดือนเพ็ญ รีบุตร หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง ครับ
ตอไปขอเชิญทานที่ 4 จ.ส.อ. วันเฉลิม ไชยรักษา ตำแหนง นักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม จ.ส.อ. วันเฉลิม ไชยรักษา ตำแหนง นักปองกัน
โอนยายมาจากเทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ครับ บานเดิมเปน
คนอำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ จ.ส.อ. วันเฉลิม ไชยรักษา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ ครับ
ตอไปขอเชิญทานที่ 5 นางสาวหทัยทิพย หนูนอย ตำแหนง เจาพนักงานพัสดุ
ปฏิบัตงิ าน ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางสาวหทัยทิพย หนูนอย ตำแหนง เจาพนักงาน
พัสดุปฏิบัติงาน โอนยายมาจากเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช บรรจุแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ภูมิลำเนาบานเกิดอยูที่
อำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เหตุผลที่ยายคือสะดวกในการเดินทางและ
อยูใกลกับครอบครัว ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางสาวหทัยทิพย หนูนอย เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ครับ
ในนามของตัวแทนสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูล ย ยินดีตอนรับทั้ง 5 ทาน
ทางสมาชิกสภาหวังวาทุกทานจะนำความรูความสามารถมาใชเพื่อพัฒนาเทศบาล
ของเรา ก็เปนความคาดหวังของสมาชิกสภาที่จะไดมารวมงานกัน ยินดีตอนรับครับ
ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

-5เรื่องที่ 2 ฝากประชาสัมพันธ ครับ ขอเชิญประชุมประชาคมโครงการแกไขการขาด
แคลนน้ำในหนาแลง ซึ่งทางเทศบาลไดรวมกับอำเภอ จัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม
2563 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล (ตลาดใหม) ขอเชิญ
ผูนำชุมชน สมาชิกสภา และคณะผูบริหารเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน เรื่องที่
จะแจงมีดวยกัน 2 เรื่อง ครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป
พ.ศ. 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ในรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 24 หนา ประกอบดวย 8 วาระ หนาที่ 1
เป นรายชื ่ อผู  มาประชุ ม จำนวน 11 ท าน ผู  ไม มาประชุ ม จำนวน 2 ท าน
ผูเขารวมประชุม จำนวน 7 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม
จากหนาที่ 1 อีกจำนวน 11 ทาน และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการ
ประชุม จนถึง หนาที่ 3 และระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุม
ทราบ มีจำนวน 2 เรื่อง และระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ
2563 จนถึง หนาที่ 5 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2563 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการซอมแซมหลังคาดาดฟาฝาเพดานและรายการอื่น ๆ จนถึง หนาที่ 9
มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดค า ที ่ ดิ น และสิ่ งกอสราง โครงการซอมแซมฝาคูร ะบายน้ำตลาดสด
เทศบาลตำบลรอนพิบ ูล ยจ นถึงหนาที่ 11 มติที่ป ระชุมเห็น ชอบ 9 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และ งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด ค าที ่ ด ิ นและสิ ่ งก อสร าง ประเภท
โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน ราชินี จนถึง หนาที่ 13
มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-6ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทครุภัณฑสำนักงานของงานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัดเทศบาล จนถึง หนาที่ 14 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องญัตติการเสนอผลการติดตาม
และประเมิ นผลแผนพั ฒนา พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบครึ่งปแรก) จนถึง หนาที่ 17 ที่ประชุมรับทราบ
และระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมาและเรื่องอื่น ๆ
ขออนุญาตนำเรียนคะ
1. คุณชาญชัย จันทรแกว มีการเสนอ 2 เรื่อง คือ ขอบคุณที่ไดมีการทำไหลทางให
แถวบานทายเรือ และนำเสนอโครงการแสวงคารแคร มาถึงบานโกจง และสาย
บานตาลาภถึงบานนายคลองซึ่งเปนหลุมเปนบออยู
2. คุณเอกชัย ศรีพิทักษ มีการเสนอ 2 เรื่อง คือ เรื่องคอสะพานที่วังไทร ซึ่งเริ่ม
ยุบตัวแลว และเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณของสมาชิกสภาและผูบริหาร
3. คุณสุทธิรักษ มั่นคง มีการเสนอเรื่องไฟฟาดับที่หนาบานโกตุย บานจาขอ และ
หองแถวนาราษ
5. ทานประธานสภา ไดเสนอเรื่องโครงการกอสราง เวลาขออนุมัติสภาฯ ควรจะมี
ในเรื่องของแบบแปลนประมาณการราคา และรูปสามมิติ และอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของภัยแลง ที่ไดนำเสนอแหลงน้ำกึ่งบาดาล และก็เปนโมเดลของชุมชน
ปรีชาทอง – นาลึก
6. ท านรองจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดช ี้แจงขอซักถามใน 8 เรื่องดวยกันคะ คื อ
- เรื่องคูระบายน้ำซอยไสหยี จะใหคนงานไปตรวจสอบคะ
- เรื่องถนนสายเขาหลุมขยะ ซึ่งทานนายกฯ ไดวางแผนงานไวแลวคะ วาจะทำ
อะไรบางในพื้นที่หลุมขยะตรงนั้น อาจจะมีในเรื่องของเตาเผา และวางแผน
เรื่องที่ดินเชาวัดพิศาลเพิ่มเติม
- เรื่องคอสะพาน คือ จะใหชางไปตรวจสอบ
- เรื่องไฟฟาดับก็เชนเดียวกันคะ
- เรื่องของคำสั่ง อสม.ใหมาปฏิบัติงานก็ไดอธิบายไปแลวในรายงานการประชุม
- เรื่องการกอสรางนาจะนำมาเสนอในที่ประชุมรอบนี้ คือไดมีการนำเอกสารมา
เสนอในที่ประชุมนาจะครบถวน
- เรื่องบอบาดาลมี 14 จุด ในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ที่จะใหโมเดลของ
ชุมชนปรีชาทอง – นาลึก
- เรื่องปญหาปูแอสฟลท ที่สี่แยกนาจะเรียบรอยไปแลว
7. ทานรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ไดตอบขอที่เกี่ยวของ 2 เรื่อง คือ
เรื่องภัยแลงบอโยก จำนวน 14 จุดนั้น คิดวาจะโอนจากกรมทรัพยากรมาเปน
ของเทศบาลฯ ได และเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ ในระเบียบวาระอื่น ๆ เดี๋ยว
จะอธิบายเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณใหทราบคะ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

-78. ทานนายกฯ ไดสรุป 5 เรื่อง ดวยกัน คือ
- เรื่องของการคัดกรองสวมแมสในตลาดคะ
- เรื่องถนนจากสี่แยก - ศาลเจา ตรงสามแยกเวลากลับรถกลัวถนนจะยน คงจะมี
การแกไขในสวนของผูรับจางไปแลว
- เรื่องเงินสันนิบาตเทศบาล เมื่อวานก็ไดใหนองสมพรขออนุมัติจัดหาคนที่ยากไร
หรือลำบาก ในสวนเงินของสันนิบาตที่ใหมา 20,000.- บาท คะ
- เรื่องภัยแลง
- เรื่องบุกรุกที่ดินวัดพิศาล จะขอคืนพื้นที่เพื่อที่จะสรางเตาเผาหรือสวนสาธารณ
จนถึง หนาที่ 24 ปดประชุมเวลา 11.57 น.
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2563
ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ญั ต ติเ รื ่ องขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ย ประจำป งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(สำนักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติ
โอนเงิ น งบประมาณรายจ าย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 2 รายการ และ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน
2 รายการ ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ด วยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงค จะขออนุ มัติจ ั ดซื ้ อครุ ภ ั ณฑ
ประเภท ครุภัณฑส ำนั ก งาน จำนวน 2 รายการ และ ประเภท ครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร จำนวน 2 รายการ ดังรายการตอไปนี้
ครุภัณฑสำนักงาน
1. ตูเอกสารเหล็ก จำนวน 1 ตู งบประมาณ 4,900.- บาท สำหรับใช
ในการปฏิบัติงานของงานนิติการ
2. โตะทำงานเหล็ก ขนาด 1524 (W) x 762 (D) x 759 (H) mm.
จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 7,900.- บาท สำหรับ ใชในการปฏิบัติงานของ
งานพัฒนาชุมชน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000.- บาท (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) สำหรับ
ใชในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชน
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-82. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 22,000.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนา 6 ขอ 12) สำหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของงานทะเบียนราษฎร

เหตุผล

สำนั กปลั ดเทศบาล จึ งจำเป น ต องดำเนิ น การขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภณ
ั ฑสำนักงาน
- คาจัดซื้อตูเอกสารเหล็ก จำนวน 1 ตู
จำนวน 4,900.- บาท
- คาจัดซื้อโตะทำงานเหล็ก ขนาด 1524 (W)x762(D)x759 (H) mm.
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 7,900.- บาท
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 30,000.- บาท
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 22,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน ไดแก ตูเอกสารเหล็ก จำนวน 1 ตู,
โต ะทำงานเหล็ ก จำนวน 1 ตั ว และครุ ภ ั ณฑ คอมพิ วเตอร ได แก เครื ่ อง
คอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของงานนิติการ, งานพัฒนาชุมชน และงานทะเบียนราษฎร
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 64,800.- บาท
โอนลด
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน
หมวด เงินอุดหนุน
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

-93.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน
3) สนับสนุนกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาล
จำนวน 64,800.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 64,800.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี ่ ยนแปลงงบประมาณ ข อ ๒7 การโอนเงิ นงบประมาณรายจ าย ในหมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณา
อนุมัตติ อไป
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญั ต ติ เ รื ่ อ งขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอน
พิบูลย (กองการศึกษา)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผู บริหารขอเสนอญั ตติ เรื่องการขอ
อนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณ ในเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค าที ่ ด ิ นและสิ ่ งก อสร าง ด วยหลั กการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
ดวยกองการศึกษา มีโครงการปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อบำรุงรักษาและซอมแซมหลังคา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหอยูในสภาพดี พรอมใชงาน
จึ ง ได เ พิ ่ ม โครงการปรั บ ปรุ ง /ซ อ มแซมหลั ง คาอาคารศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไวในแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-10604,000.- บาท (หกแสนสี ่ พ ั น บาทถ วน) และนายกเทศมนตรี ได อนุ ม ั ติ
งบประมาณดั งกล าว ตามบั นทึ กข อความ ที ่ นศ 52505/149 ลงวั น ที ่ 19
มิถุนายน พ.ศ. 2563
เหตุผล
เนื่องจาก กองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจายโครงการปรับปรุง/
ซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไว ดังนั้น
จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ ่ งก อสร าง ประเภท โครงการปรั บปรุ ง/ซ อมแซมหลั งคาอาคารศู นยพ ั ฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกำหนดระดับ
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท โครงการปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวน 604,000.- บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 604,000.- บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน(ฝายประจำ)
จำนวน 220,300.- บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 35,000.- บาท
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จำนวน 8,000.- บาท
4) นิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวน 8,000.- บาท
6) โรงเรียนผูสูงอายุ
จำนวน 50,000.- บาท
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
3.1.1 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
1) จัดซื้อกระดานไวทบอรดแมเหล็ก
จำนวน 14,000.- บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-11งานศึกษาไมกำหนดระดับ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
2.1.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
1) จางเหมาบริการผูชวยผูดูแลเด็ก
จำนวน 22,000.- บาท
2) จางเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
จำนวน 6,120.- บาท
2.1.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธชุมชน
จำนวน 15,000.- บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
2) จัดแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ
เขารวมการแขงขัน
จำนวน 23,316.- บาท
3) จัดงานวันเด็กแหงชาติ
จำนวน 27,240.บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดำเนินงาน
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
1) งานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ(วัดเขานอย)
จำนวน 7,374.- บาท
2) จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม
จำนวน 3,890.- บาท
4) จัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญู
จำนวน 73,760.- บาท
งบเงินอุดหนุน
หมวด เงินอุดหนุน
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-122.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ
1) จัดงานประเพณีลากพระ
จำนวน 40,000.- บาท
2.1.2 ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน
1) ประเพณีตักบาตรเทโว
จำนวน 10,000.- บาท
2) ประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจาพระ
จำนวน 30,000.- บาท
3) อบรม บำรุงอนุรักษและปกปองวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
จำนวน 10,000.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 604,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี ่ ยนแปลงงบประมาณ ข อ ๒7 การโอนเงิ นงบประมาณรายจ ายในหมวด
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิ บูลยเพื ่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามี
สมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ10ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดคาครุภัณฑ (กองการศึกษา)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องการขอ
อนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณ ในเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑ ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยกองการศึกษา มีความประสงคจัดซื้อครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-13พื ้ นฐานการจั ดหาอุปกรณ และระบบคอมพิ วเตอร ฉบั บเดื อนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) เพื่อใชในการจัดกิจกรรม/โครงการ และ
การปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และนายกเทศมนตรี
ไดอนุมัติงบประมาณดังกลาว ตามบันทึกขอความที่ นศ 52505/148 ลงวันที่ 19
มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น
เหตุผล
เนื ่ องจาก กองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน
1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.- บาท ไว ดังนั้น จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติโอน
เงิ น งบประมาณไปตั้ งจายเปน รายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานศึ กษาไม
กำหนดระดับ จำนวน 1 รายการ เพื่อใหศูน ย พัฒนาเด็ กเล็ กมีเ ครื่ องพิ มพ ที ่ มี
คุณภาพ เพียงพอ และพรอมใชงานตอไป ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกำหนดระดับ
งบลงทุน
หมวด ครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 10,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 10,000.- บาท
โอนลด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
2) จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ
เขารวมการแขงขัน
จำนวน 10,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 10,000.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธ ี การงบประมาณขององค กรปกครอง
ส วนท องถิ ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก ไขเพิ ่ มเติ มถึ งป จจุ บ ั น หมวด ๔ การโอนและแก ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

-14ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามี
สมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ10ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (สำนักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุ มั ติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ด วยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติจ ัดซื้อครุภ ั ณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ
1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000.- บาท
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 หนา 4 ขอ 8)
2. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 2,600.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนา 16 ขอ 44)
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 2,500.- บาท
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
หนา 21 ขอ 62) สำหรับใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายอำนวยการ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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เหตุผล

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

สำนักปลัดเทศบาล จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 30,000.- บาท
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที)
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 2,600.- บาท
- คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 2,500.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องพิมพเลเซอร จำนวน
1 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใชในการปฏิบัติงานของ
หัวหนาฝายอำนวยการ
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 35,100.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จำนวน 35,100.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 35,100.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ตอไป
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

-16ขอเรียนเพิ่มเติมครับ ทานจะเห็นญัตติที่ 3 ถึงญัตติที่ 6 และมีอีกญัตติหนึ่ง คือ
ญัตติที่ 8 เปนเรื่องของการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรทั้งสิ้น เนื่องจากผมใหนโยบาย
ขาราชการวาอุปกรณในการทำงาน อยากใหทุกคนมีประจำตัว เพราะเปนเครื่องมือใน
การใชทำงานตองขอสภาซื้อเยอะนิดหนึ่ง บางตัวที่ตกรุนไปก็ตองซื้อใหม จึงเรียนมา
ใหทางสภาพิจารณา ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ10ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง
ญั ตติ เรื ่ องขออนุ มัติ โอนเงิ นงบประมาณไปตั ้ งจ ายเป นรายการใหม ใ นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาดรอนพิบูลย - หัวสะพาน
บานรอนนา (กองชาง)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขอความ
เห็นชอบในการขอโอนเงินงบประมาณไปตัง้ จายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาดรอนพิบูลย - หั ว
สะพานบ านร อนนา หมู  ท ี ่ 12 ตำบลร อนพิ บ ู ลย อำเภอร อนพิ บ ู ลย จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยกองชาง ไดรับนโยบายจากเทศมนตรีฯ ใหบรรจุโครงการปรับปรุง
แอสฟ ลท ติ กคอนกรีต สายตลาดรอนพิบ ูลย – หั วสะพานบานรอนนา ซึ ่ งชำรุด
ทรุดโทรม เปนหลุม บอ ใหปะชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม และ
กองชาง ไดป ระมาณราคา โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนแอสฟ ล ท ติ ก คอนกรี ต
สายตลาดรอนพิบูลย - หัวสะพานบานรอนนา หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอ
รอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 473,000.- บาท เพื่อให
ถนนไดมาตรฐานในการคมนาคมไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2563 - 2565)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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เหตุผล

ขณะนี้ แ ผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น (พ.ศ. 2563- 2565) เพิ ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดประกาศใช เมื่อวันที่
11 มิถุนายน 2563 กองชาง จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
งานก อ สร า งโครงสร า งพื ้ น ฐาน งบลงทุ น หมวดค า ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก อ สร าง
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาดรอนพิบูลย - หัวสะพาน
บานรอนนา หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดดังตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
สายตลาดรอนพิบูลย – หัวสะพานบานรอนนา
หมูที่ 12
จำนวน 473,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาด
รอนพิบูลย -หัวสะพานบานรอนนา หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมโอนเพิ่มทั้งสิน้ จำนวน 473,000.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
2.3.9 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
จำนวน 30,000.- บาท
หมวด คาครุภัณฑสำนักงาน
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
1. เครื่องดูดฝุน จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน
500.- บาท
2. ตูบานเลื่อนทึบฯ จำนวน 1 ตู
จำนวน
100.- บาท
3. โตะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว
จำนวน
600.- บาท
งานริหารงานคลัง
งบบุคลากร
1.1 หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ)
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 200,000.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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งบดำเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
2.1.4 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน
5,000.- บาท
2.2 หมวด คาใชสอย
2.2.2 ประเภท รายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000.- บาท
2) คาใชจายในโครงการภาษีเคลื่อนที่ จำนวน 5,000.- บาท
3) ประชาสัมพันธจัดทำ และปรับปรุงครุภัณฑ
จำนวน 50,000.- บาท
4) ฝกอบรม ศึกษาดูงานการจัดทำหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
จำนวน 50,000.- บาท
3.1.3 ประเภท คาบำรุงปรับปรุงครุภัณฑ
1) คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จำนวน 30,000.- บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน
2.3 หมวด คาวัสดุ
2.3.5 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง
จำนวน 30,000.- บาท
2.3.10 ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย
จำนวน
100.- บาท
3.1.1 ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
1) ติดตั้งกลองวงจรปดในเขตชุมชนตาง ๆ
ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 5,100.- บาท
2) ติดตั้งกลองวงจรปดภายในอาคารดับเพลิง
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวน
400.- บาท
3) จัดซื้อกระจกโคง
จำนวน 9,600.- บาท
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดำเนินงาน
2.1 หมวด คาตอบแทน
2.1.1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.3 หมวด คาวัสดุ
2.3.5 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จำนวน 21,600.- บาท
รวมโอนลดทัง้ สิ้น 473,000.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

-19ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค ก ร
ปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒7
การโอนงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
(กองการศึกษา)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2563 ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอร จำนวน 2 รายการ ดวย
หลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ดวยกองการศึกษา มีความประสงคจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใช
ในการปฏิบัติงานจัดกิจกรรม/โครงการ จำนวน 1 ชุด 2 รายการ ดังนี้
1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 30,000.- บาท สำหรั บ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านสำนั ก งานของ
กองการศึกษา (จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-202. ประเภทครุภ ัณฑคอมพิว เตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet
Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,300.- บาท
สำหรับใชในการปฏิบัติงานสำนักงานของกองการศึกษา (จัดหาตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เหตุผล

เนื่องจาก กองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย คาจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร พรอมเครื่องพริ้นเตอร จำนวน 1 ชุด จึงมีความประสงคขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 30,000.- บาท
รายการ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 6,300.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร
จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใชใน
การปฏิบัติงานสำนักงานของกองการศึกษา
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 36,300.- บาท
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ
เขารวมการแขงขัน
จำนวน 36,300.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 36,300.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

-21ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยวิ ธ ี การงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด 4 การโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจาย
ในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบว า มี
สมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภา
แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ ไมมี ครับ และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร และ ประเภท ครุภัณฑโรงงาน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ
และประเภท ครุภัณฑโรงงาน จำนวน 2 รายการ ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ดวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
มีความประสงคจะขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน
3 รายการ และ ประเภท ครุภัณฑโรงงาน จำนวน 2 รายการ ดังรายการตอไปนี้
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.- บาท
(ตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานการจัดหาอุ ปกรณ และระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563)

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-222. เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
2,500.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิ วเตอร ฉบั บเดื อนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วั นที ่ 12
พฤษภาคม 2563)
3. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 2,600.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) สำหรับใชในการปฏิบัติงานของนักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ซึ่งไดโอนยายมาปฏิบัติหนาที่ ณ งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และยังไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในการปฏิบัติงานดังกลาว
ครุภัณฑโรงงาน
1. เครื่องเลื่อยยนต ขนาดเล็ก พรอมแผนบังคับโซ ความยาวไมนอยกวา 18 นิ้ว
กำลัง 2 แรงมา จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 13,500.- บาท
2. เครื่องเลื่อยยนต ขนาดกลาง พรอมแผนบังคับโซ ความยาวไมนอยกวา 25 นิว้
กำลัง 5.3 แรงมา จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 25,000.- บาท สำหรับใชในการ
ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน จากเหตุภัยพิบัติตาง ๆ ในเขตเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

งานป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ฝ ายปกครอง สำนั กปลั ดเทศบาล
จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม โดย
โอนเงิ นงบประมาณจากเทศบั ญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน 22,000.- บาท
- เครื่องสำรองไฟฟา
จำนวน 2,500.- บาท
- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2,600.- บาท
ประเภท ครุภัณฑโรงงาน
- เครื่องเลื่อยยนต ขนาดเล็ก
จำนวน 13,500.- บาท
- เครื่องเลื่อยยนต ขนาดกลาง
จำนวน 25,000.- บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 65,600.-บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-23- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องสำรองไฟฟา จำนวน
1 เครื่อง และเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง และ
ครุภัณฑโรงงาน ไดแก เครื่องเลื่อยยนต ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง และเครื่อง
เลื่อยยนต ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใชในการปฏิบัติงานของงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน จาก
เหตุภัยพิบัติตาง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน
หมวด คาวัสดุ
2.3.7 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จำนวน 900.- บาท
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
3.1.1 ประเภท ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
1) โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในเขตชุมชนตาง ๆ
ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวน 5,100.- บาท
3.1.2 ประเภท ครุภัณฑอื่น
1) โครงการจัดซื้อกระจกโคง
จำนวน 9,600.- บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
4) โครงการฝกซอมแผน
จำนวน 50,000.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 65,600.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธ ี การงบประมาณขององค กรปกครอง
ส วนท องถิ ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก ไขเพิ ่ มเติ มถึ งป จจุ บ ั น หมวด ๔ การโอนและแก ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-24ทานสมาชิกครับ ทานนายกชัดเจนครับ เรื่องอุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณใช
สอยทั่วไป ทานผูอำนวยการกองชางมาใหมไมทราบวามีหรือยังครับ ถายังไมมีก็
จัดซื้อไดเลยครับเปนนโยบายของทานนายกฯ ครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญคุณ ชาญชัย จันทรแกวครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ผมขอฝากถึงฝายบริหารและงานปองกัน เรื่องที่เราจะซื้อเลื่อยมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง
สวนมากของเทศบาลเรา เมื่อเกิดภัยพิบัติ เชน พายุปลาบึกเมื่อปที่ผานมา เราตองใช
เครื่องขนาดใหญ เพราะเครื่องขนาดกลางและเล็กไมสามารถใชได ผมอยากเสนอใหใช
เครื่องขนาดใหญดวย เพราะตนไมในเขตเทศบาลของเราขนาดใหญทั้งนั้น ตองไปวาจาง
หรื อขอความร วมมือจากที่อื่นมา ถาเปนไปไดอยากใหมีเครื่องใหญอี ก 1 เครื่อง
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานนายกอัศวิน จินตวร ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ตองขอบคุณทานสท.ชาญชัย ที่ไดทวงติงเรื่องนี้ ผมขอเรียนอยางนี้วา ทางผูบริหารได
นำเสนอให ก ั บ ป อ งกั น ฯ ดำเนิ น การจั ด ซื ้ อ เครื ่ อ งใหญ เราถื อ ว า เทศบาล
ตำบลรอนพิบูลยมีขนาดใหญ การแกไขปญหาเราตองรับภาระมากในการแกไขปญหา
ให ก ั บประชาชน ผมได สอบถามหั วหน าฝ ายปกครอง ปรากฎว าลู กน องผมไม มี
ความสามารถในการใชเครื่องใหญตัดตนไมได ผมก็จนใจครับก็ขอเรียนกับทางสภา
ไดรับทราบ วันนี้หัวฝายปกครองหายไปแลว จริงๆ อยากใหชี้แจงดวยตัวเอง บุคลากร
ของผมไม มี ความสามารถครับ ผมคงต องรั บคนใหม มาที ่สามารถใชเครื ่ องใหญ ได
ขอเรียนดวยความเคารพ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกอัศวิน จินตวร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงครับ ผมคิดแบบนี้นะครับ กรณีเรามีพนักงานปองกันฯ
ซึ่งไดผานการอบรมทั้ง อพปร. และบรรเทาสาธารณภัย ขั้นตน ขั้นกลาง อยางนอยๆ
เอยมาวาไมมีความสามารถ ผมวาไมใชเขามาสูหนวยงานปองกันฯ ตองทำไดทุกอยาง
ผมเคยอยูปองกันฯ เปน ส.ท.ผมยังจับเลื่อย ทำไดหมดทุกอยาง และการซื้อเครื่องเราตอง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ส.จ.อ.วันเฉลิม ไชยรักษา
นักปองกันฯ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ดู ป  ญหาของท องถิ่น ถาตนไมเล็ก ๆ ซื้อเครื่องเล็ก ๆ ผมไมว า แตเครื่องใหญเรา
จำเปนตองใชจริง ๆ อยางเชนพายุปลาบึกที่ผานมาตนยางตนใหญหลังเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย ถาใชเครื่องเล็กก็ใชไมได อยามาอางวาไมเปนก็ไมได เพราะเราตองฝกครับ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ส.จ.อ.วันเฉลิม ไชยรักษา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ผมขออนุ ญ าตชี ้ แ จงนะครั บ ตอนนี ้ เ ลื ่ อ ยของเราเป น เครื ่ อ งยนต ข นาดกลาง
กำลังพอสมควร แผนบังคับโซประมาณ 30 นิ้ว ก็มีขนาดพอสมควรแลว สำหรับการใชงาน
ถาเปนเครื่องยนตขนาดใหญ ขนาด 25 -30 นิ้ว เทากันกับของเราที่มีอยู ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ส.จ.อ.วันเฉลิม ไชยรักษา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี ครับ และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
10.1 เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
10.2 เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป
10.3 เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
10.4 เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
วาระแรก และวาระ 2, 3
กอนที่จะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ 10 ขอเชิญทานเลขานุการสภา
ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุ ม สภาท อ งถิ ่ น พ.ศ. 2547 แก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม จนถึ ง (ฉบั บ ที ่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 37 ญัตติมี 2 อยางคือ
(1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาทองถิ่น
(2) ญัตติรางขอบัญญัติ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ขอ 43 รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้
1) หลักการของรางขอบัญญัติ
(2) เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติ
เมื ่ อ ประธานสภาท อ งถิ ่ น ได รั บ ญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ที ่ เ สนอมาและตรวจเห็ น
ถูกตองตามระเบียบการประชุมแลว ใหสงสำเนาแกสมาชิกสภาทองถิ่นลวงหน า
ไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุม เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน แตไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม
ข อ 45 ญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ที่ ป ระชุ ม สภาท อ งถิ่ น ต อ งพิ จ ารณาเป น สามวาระ
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวได
ในการพิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย ว ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ ่ น หรื อ สมาชิ ก
สภาท องถิ่ นจำนวนไม น อยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยู ในที่ประชุมจะเปน
ผู เ สนอก็ ได เมื่ อที่ป ระชุมสภาทองถิ่น อนุมัติใหพิจ ารณาสามวาระรวดเดียวแลว
การพิ จ ารณาวาระที่ ส องนั้ น ให ที่ ป ระชุ ม สภาท อ งถิ่ น เป น กรรมการแปรญั ต ติ
เต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ขอ 10.1 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบราง
เทศบัญญัตเิ ทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ
เรื่ องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ............ ดวยหลักการ และเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ดวยงานนิติการ ฝายวิชาการและแผนงาน มีความประสงคจะเสนอราง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อใชในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอประชาชน และ
ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไมถูกสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกัน
ไม ใ ห ม ี ก ารแพร ก ระจายของโรค และไม ก  อ ให เ กิ ด เหตุ เ ดื อ ดร อ นรำคาญต อ
ประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูล
มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแตการเก็บ ขน และกำจัด สมควร
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-27กำหนดหลั กเกณฑ วิธ ีการ และมาตรการเกี่ย วกั บ สุ ขลั ก ษณะในการจั ด การ
สิ่งปฏิกูล หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ
ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
ของราชการสวนทองถิ่นและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปน
ผูดำเนินกิจการการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แหง พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบ มาตรา ๓๔/๒ และ
มาตรา ๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบ า นเมื อง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจำเปน ตองตราเทศบัญญัตินี้ (รายละเอียดตาม
รางเทศบัญญัติฯ ที่แนบ)
จึ งขอเสนอญั ตติ น ี ้ ต  อสภาเทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย โปรดพิ จารณาให ความ
เห็นชอบตอไป
ผมขอเรียนวาเทศบัญญัติตัวนี้ เพื่อเปนการควบคุม ถาบุคคลใดจะจัดเก็บหรือ
สูบสวม จะตองดำเนินการขออนุญาต โดยปกติอำนาจหนาที่การจัดการสิ่งปฏิกูล
เปนอำนาจของเทศบาล แตเนื่องจากเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไมไดมีวัตถุประสงค
ในการแกไขปญหาการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยสรางรถดูดสวมแลวไปชวยชาวบาน และ
เก็บคาธรรมเนียม ผมคิดวาไมคุมคาในการลงทุนตรงนี้ก็เลยไมไดดำเนินการ ในสวนที่
เอกชนตองการดำเนินการก็อยูภายใตระเบียบตัวนี้ หมวดที่ 1 มอบอำนาจใหเอกชน
แตตองใหถูกสุขลักษณะ หมวดที่ 2 ขอที่ 13 ลักษณะที่ถูกตองของสวมตองเปน
อย า งไร ส ว นในเรื่องของสาธารณะการจัด การอยู ในเทศบั ญญั ต ิ ต ัว นี ้ ห มดเลย
สาระสำคัญจริง ๆ คือ การออกใบอนุญาตใหกับผูที่ตองการประกอบกิจการ
รถดูดสวมมี 2 ประเภท 1. การจัดเก็บ 2. การกำจัด หลังจากที่ทานดูดสวมไปแลว
ก็เอาไปกำจัดที่ไหนไดระบุไวในเทศบัญญัติ มีคาธรรมเนียมครั้งละ 300.-บาท/
ลูกบาศกเมตร เศษของลูกบาศกเมตร ราคา 150.- บาท คาธรรมเนียมเราเก็บรายป
5,000.-บาท/ป สวนการกำจัด 7,500.- บาท นี่คือสาระสำคัญของเทศบัญญัติ
ขอเรียนใหทราบวาใครที่กำลังดำเนินการในเรื่องนี้ ตองมาขอใบอนุญาตจากเทศบาล
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีส มาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

มติที่ประชุม

นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

-28การจัดการ สิ่งปฏิกูล พ.ศ. .......... วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมื อเห็ นชอบ 10 ท าน สมาชิ กสภาท านใดไม ร ั บหลั กการ โปรดยกมื อ ครั บ
สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัตเิ ทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ............ วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ต อ ไป ข อ 10.2 เรื่ อ งญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบร า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป ขอเชิญคณะผูบริหาร ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ
เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ............ ดวยหลักการ และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยงานนิติ การ ฝายวิชาการและแผนงาน มีความประสงคจ ะเสนอร าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อใชในการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปใหถูกสุขลักษณะ ไมใหมีการแพรกระจายของโรค และไมกอใหเกิดเหตุ
เดือดรอนรำคาญตอประชาชน รวมทั้งไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไมถูกสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุม
และปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญ
ตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่งการจัดการมูลฝอย
ทั ่ ว ไปมี ขั ้ น ตอนการดำเนิน การหลายขั้ น ตอน ตั้งแตการเก็บ ขน และกำจั ด
สมควรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ
ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย
ทั่วไปของราชการสวนทองถิ่นและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคล
ใดเปนผูดำเนินกิจการการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ อาศัยอำนาจตามความ

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-29เพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบ มาตรา ๓๔/๒ และมาตรา ๓๔/๓
แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจำเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ (รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ที่แนบ)
จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป
ขอขอบคุ ณ ท า นรองนายกฯ ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานนายกอัศวิน จินตวร ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ผมขอขยายความนิดหนึ่ง เรื่องนี้เปนเรื่องของการกำจัดขยะ เก็บ ขน กำจัดขยะ
ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เทศบัญญัติตัวนี้เปนอำนาจหนาที ่ของเทศบาลฯ
ในการบริหารจัดการ ยกเวนวาเทศบาลไมไดดำเนินการ ถาใหเอกชนใหมารับเหมา
ให ท  า นดู ใ นหมวดทั ่ ว ไป นิ ย าม อำนาจหน า ที่ ข องเทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย
ในเรื่องของการจัดการทั้งหมด ขอที่ 6 การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปในเขต
พื้นที่ของสวนราชการสวนใดใหเปนอำนาจหนาที่ของทองถิ่นนั้น คือบทบาทหนาที่
ที่ชัดเจนของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย หมวดที่ 2 การเก็บ ขน ขอ 12 ใหเทศบาลฯ
เตรียมถุงใสขยะ ถังขยะ ขอที่ 18 เทศบาลฯ มีหนาที่ในการบริการสาธารณะ
เตรียมถังขยะใหพี่นองประชาชน ขอที่ 20 รถขยะจะเก็บขยะเวลาใด คนในพื้นที่จะ
รูอยูแลววา รถจะมาเก็บตี 3 ถึง ตี 5 ชาวบานก็สามารถเตรียมนำขยะมาทิ้งได
ขณะนี้ของเราเก็บ 2 รอบ รอบค่ำกับรอบเชามืด ตอนนี้ก็มีปญหานิดหนึ่ง เนื่องจาก
รถคันใหญไดชำรุด เราใชรถคันเล็กเก็บหลายเที่ยวมากครับ ตอนค่ำ 2 รอบ
ตอนเชา 2 รอบ ตอนนี้รถใชงานหนักมาก เทศบาลฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อรถคัน
ใหม ตอนนี้กำลังอยูระหวางการจัดซื้อ ขอที่ 21 คุณสมบัติของรถ ขอที่ 22 เมื่อ
เก็บขนขยะเสร็จแลวจะคัดแยก ตอไปเราคงมีลานคัดแยก เราจะแกไขการจัดเก็บคือ
กำจัด เราคงใชในเรื่องของเตาเผา เมื่อรถขยะไปถึงลานคัดแยก กอนที่จะเขาเตาเผา
ก็ใหถูกสุ ขลั กษณะตามข อที ่ 22 สวนขอที่ 23 พนักงานที่ เก็บ ขยะตองมีช ุ ด ที่
เตรียมพรอมจะตองระวังและรักษาสุขภาพดวย เปนเรื่องที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ใหความสำคัญกับคนที่เก็บขยะของเรา ขอที่ 26 คุณสมบัติของรถวาควรมีลักษณะ
อยางไร มีการปองกันไมใหน้ำรั่วแบบไหน ขอที่ 31 การกำจัดมูลฝอย มี 5 วิธี
หมวดที่ 3 มอบหมายใหผูอื่นไดดำเนินการ ถาเทศบาลฯไมดำเนินการเอง คือให
เอกชนเขามารับเหมา จัดเก็บและกำจัดขยะ หมวดที่ 4 เปนการดำเนินการใหหา
ประโยชน คือ รีไซเคิล และทำใหเกิดรายได หมวดที่ 5 เปนการออกใบอนุญาต
ถาเปนของเอกชนเราจะออกใบอนุญาต ปละ 1 ครัง้ ใบอนุญาตอยูไดครั้งละ 5 ป
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-30เหมื อ นกั บ รถดู ด ส ว ม ต อ ไปหมวดค า ธรรมเนี ย ม ขณะนี้ รั ฐ บาลมี น โยบายที่ให
ท องถิ่ น มี ร ายไดของตัว เอง โดยการใหเก็บ คาขยะสูงมาก ถาวัน หนึ่งขยะไมเกิน
20 ลิตร เก็บเดือนละ 30 บาท ตอนนี้เราเก็บไมถึงนะครับ เก็บแค 20 บาท ทั้ งที่
เพดานขั ้ น ต่ ำ ตอนนี ้ 30 บาท เราเห็ น ว า ชาวบ า นบางคนไม ม ี ค วามพร อม
เราก็ ต  อ งเก็ บ แค น ี ้ ถ า ขยะเกิ น 20 ลิ ต ร แต ไ ม เ กิ น 40 ลิ ต ร เก็ บ 40 บาท
แตถาขยะเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร เก็บเดือนละ 120 บาท ถาขยะเกิน 80 ลิตร
แตไมเกิน 100 ลิตร เก็บ 180 บาท ถาขยะเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร
เก็ บ 210 บาท ถาขยะเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร เก็บ 240 บาท
ถาขยะเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร เก็บ 270 บาท คือ อัตราที่รัฐบาล
กำหนดเพื่อสรางรายไดใหกับเทศบาลฯ เมื่อเทศบัญญัติประกาศใช ผมไมแนใจวายัง
อยูในอำนาจของนายกหรือไม คงจะตองเรียนใหทานทราบอีกครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา ทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลร อนพิ บูลย เรื่ อง
การจัดการ มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ............ วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือครับ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมรับหลักการ โปรดยกมือครับ
สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มติ ร ั บ หลั ก การในร า งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลร อนพิ บูลย เรื่อง การจั ดการ
มู ลฝอยทั ่ วไป พ.ศ. ............ วาระแรก (ขั ้ นรับหลั กการ) เห็ น ชอบ 10 ท า น
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตอไป ขอ 10.3 เรื่องญัตติขอความเห็ นชอบร างเทศบั ญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ขอเชิญคณะผูบริหาร ครับ
เรี ย นท า นประธานสภา วัน นี้คณะผูบ ริห ารขอเสนอญัตติ
เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การติดตั้งบอ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ............ ดวยหลักการ และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยงานนิติการ ฝายวิชาการและแผนงาน มีความประสงคจะเสนอราง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสี ยใน
อาคารเพื่อใชในการควบคุมดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในอาคาร ที่ตั้งอยูใน
เขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปองกันรักษาสภาพสิ่งแวดลอม และเปนการชวยลด
ปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ำใหดีขึ้น โดยที่เปนการสมควร
กำหนดวิธีการเพื่อใชในการควบคุมรักษาความสะอาด
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

-31เหตุผล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

และเพื่อเปนการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิใหผูอยูอาศัยในอาคารถายเท
ของเสีย และเพื่อใหการจัดการระบบบำบัด น้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเปน
การแกไขปญหาตนทางและเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาคุณภาพน้ำ ดังนั้น
เพื่อสุขอนามัยของประชาชนและการรักษาสภาพแวดลอมในสภาวะปจจุบัน อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจำเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ (รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ที่แนบ)
จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป
ผมขอยกตั ว อยา งเคสการร อ งเรีย นเรื่ อ งการปลอ ยน้ำ เสีย ลงในแหลงน้ำ
สารธารณะ เคสนี้อยูที่ทายเรือ เปนบานที่ขออนุญาตกอสรางใหม ไดมีการรองเรียน
ซึ่งทานนายกก็ไดใหคณะกรรมการลงตรวจสอบรวมถึงนิติกร รวมกับกองชางและ
กองสาธารณสุ ขฯ ผลการตรวจสอบครั ้งที ่ผานมา บานหลังดังกลาวขออนุญ าต
ถูกตอง และกอสรางถูกตามแบบแปลน จากการตรวจสอบมีการติดตั้งบอบำบัด
บอดักไขมัน อยางถูกตองครับ กอนที่จะปลอยลงแหลงน้ำสาธารณะ ใหดูคำวาแหลง
ระบายน้ำ หมายความวา ทางหรือทอระบายน้ำ คู คลอง แมน้ำ ทะเล หรือแหลงน้ำ
สาธารณะ เปนแหลงที่ปลอยน้ำไดครับ ขอที่ 7 เทศบัญญัติประกาศเพื่อใชบังคับใช
อยางถูกตองครับ ใหพนักงานทองถิ่ นหรื อพนั กงานเจาหนาที ่ที่มี อำนาจหนา ที่
เชนเดียวกัน 1. เขาตรวจที่ตั้งอาคาร 2. ใหผูครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง
ไหลลงสูแหลงระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบอดักไขมัน ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
คือใจความสำคัญที่จะตองรางเทศบัญญัติตัวนี้ขึ้นมา ใหไดใชบังคับอยางเต็มที่ และ
ถูกตอง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานนายกอัศวิน จินตวร ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ผมขอเพิ่มเติมตอจากทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ คือเทศบัญญัติ ตัวนี้
เมื ่ อ บ า นเรื อ นของใครที ่ ป ล อ ยน้ ำ เสี ย ลงบริ เ วณคู หรื อ แหล ง น้ ำ สาธารณะ
น้ ำ ที่ อ อกมาจากบ า นเรื อ นทั่ ว ไป สิ่ ง ที่ เ ราเป น กั ง วล อย า งที่ ท า นรองนายกฯ
จั ก รพั น ธุ ได ย กตั ว อย า งของท า ยเรื อ ที่ มี ช าวบา นมาร อ งเรี ย นทำให เ กิ ดป ญหา
พอสมควร แตถาเราออกเทศบัญญัติตัวนี้ไป มันจะกระทบหมดเลย โดยเฉพาะ
คนที่อยูในตลาด เพราะทุกคนใชน้ำลางถวยลางจาน เสร็จแลวก็ปลอยลง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

-32คู ร ะบายน้ ำ จึ ง ได ใ ห น ิ ต ิ ก รออกเทศบั ญ ญั ต ิ ต ั ว นี ้ ใ ห ท า นดู ใ นบทเฉพาะกาล
ขอที่ 14 เพื่อลดผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ พูดงาย ๆ วาชาวบานที่สราง
บ านอยูมา 40 – 50 ปแลว ก็ไมส ามารถที่จะดำเนินการแกไขได ทางเทศบาล
ก็ อ นุ โ ลมครั บ เทศบั ญ ญั ต ิ ต ั ว นี ้ จ ะไม ใ ช บ ั ง คั บ ตามข อ ที ่ 5 และข อ ที ่ 6
เทศบั ญ ญั ติที่ ใหใชในที่ที่มีที่ระบายน้ ำทิ้งหรือไหลสูแหลงระบายน้ำ และยั งไมมี
กฎหมายกำหนดใดกำหนดเกี่ ย วกั บ การกำจั ด น้ ำ น้ ำ มั น และไขมั น สำหรั บ
อาคารประเภทนั้ น ข อ ที่ 6 วรรค 1 ให เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารตาม
ขอที่ 5 ติดตั้งบอดักไขมันตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกำหนด คือสิ่งที่เรา
บอกว า บ า นที่ ส ร า งมาแล ว ไม อ ย า งนั้ น คุ ณ จะต อ งทำบ อ กรั ง ใหม เราก็ เ ลยมี
บทเฉพาะกาลตรงนี้วาที่ทำไปแลวก็ไมเ ปนไร แตบานใดที่จะกอสรางใหมเราก็ มี
ขอบั ญญัติอยูแลวครับ ในเรื่องของแปลนบ าน คุณจะตองมีบอกรัง กอนที่ จะทิ้ง
น้ ำออกมาสู แหลงน้ำสาธารณะ อัน นี้คือความชัดเจน อยากใหพี่นองประชาชน
ที่รับฟงการถายทอดการประชุมสภาไดเขาใจนะครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท า นนายกอั ศ วิ น จิ น ตวร ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การ
ติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ............ วาระแรก (ขั้นรับหลักการ)
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมรับหลักการ
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง
มติ รั บหลักการในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การติดตั้งบอดัก
ไขมั น บำบั ด น้ ำ เสี ย ในอาคาร พ.ศ. ............ วาระแรก (ขั ้ นรั บหลั กการ)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตอไป ขอ 10.4 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ............ ขอเชิญคณะผูบ ริห าร
เสนอญัตติ ครับ
เรี ย นท า นประธานสภา วั น นี้ ค ณะผู บ ริ ห ารขอเสนอญั ต ติ
เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ............ ดวยหลักการ และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยงานนิติการ ฝายวิชาการและแผนงาน มีความประสงคจ ะเสนอร าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เพื่อใช
บังคับใชในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เนื่องจากประชาชนไดประกอบอาชี พที่
สงผลกระทบตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ
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โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายต อ
สุ ข ภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ได ใ ช บ ั ง คั บ มาระยะหนึ ่ ง จึ ง ไม ส อดคล อ งเหมาะสมกั บ
สภาวการณปจจุบัน ประกอบกับกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดประกาศใชบังคับใหม และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง
กิ จ การที ่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวั น ที ่ ๓ มิ ถ ุ น ายน ๒๕๕๘
ไดประกาศใชบังคับใหม โดยมีผลเปนการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ ๔)
ลงวั น ที ่ ๖ ตุ ล าคม ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจ การที่เ ป น
อันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื ่ อ ง กิ จ การที ่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ (ฉบั บ ที ่ ๖) ลงวั น ที ่ ๑๒
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ ซึ ่ ง ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕ ไดแกไขเพิ่มเติมรายชื่อกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาทตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว และให
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32
และมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงจำเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
(รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ที่แนบ)
จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป
สาระสำคั ญ ของกฎหมายตัวนี้คือ เปน ตัว ที่ชวยใหเทศบาลแกไขปญ หา ในเรื่อง
ของความเดื อ นร อ นของประชาชน โดยเฉพาะมลภาวะ ถ า ท า นดู ใ นนิ ย าม
หมวดทั่วไป มลพิ ษทางเสียง หน าที่ 2 เกิดจากการประกอบกิจการ มลพิษทาง
อากาศเกิ ด จากการประกอบกิ จ การที่ ท ำให เ กิ ด การกระทบต อ สุ ข ภาพ มลพิ ษ
ทางน้ำก็เหมือนกัน ผมขอยกตัวอยางที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ ที่ทุงโหมะ
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

-34คือโรงงานรีไซเคิลขยะปลอยน้ำเสียลงมาชาวบานเดือดรอน เราก็มี พรบ. ตัวนี้
เขามาดูแลในการแกไขปญหา มลพิษทางแสงเกิดจากการประกอบกิจ การทำให
เกิ ดผลกระทบตออนามัย สาธารณชน ความรอน ความสั่น สะเทือน รวมถึงของ
เสียอันตราย ขอที่ 6 กิจการทั้งหมดมี 13 ขอ 1. การเลี้ยงสัตว 2. ผลิตภัณฑ
3.อาหารและเรื่องดื่ม 4. ยาเวชภัณฑและอุป กรณการแพทย ฯลฯ ผมคงไมลง
รายละเอียดเยอะเพราะใกลเที่ยงแลว และในขอที่ 8 สาระสำคัญที่ตั้ง เขาบอก
ว า สถานประกอบกิ จ การที ่ เ ป น อั น ตรายจะต อ งอยู  ห  า งจากศาสนสถาน
โรงพยาบาล สถานศึ ก ษา สถานเลี ้ ย งเด็ ก สถานดู แ ลผู  ส ู ง อายุ ผ ู  ป  ว ยพั ก ฟ น
ผู พิ ก าร หรื อ สถานที่อื่น ใดที่ตอ งการคุม ครองสุข ภาพของประชาชนเปน พิเศษ
จะต องไม อยูในระยะที่เ กิด ผลกระทบต อประชาชน อั น นี้ คื อเรื่องที่ตั้งของสถาน
ประกอบกิ จ การ ส ว นที่ 2 ความปลอดภั ย และป อ งกั น เหตุ ร ำคาญ ส ว นที่ 3
การขอใบอนุ ญ าตใครที่ดำเนิน การใน 13 ข อ นี้ ก็ จ ะต อ งมาขอใบอนุญ าตจาก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะอนุญาตใหปตอป หัวขอที่สำคัญอยูที่บทเฉพาะกาล
หน า ที่ 18 ข อ ที่ 19 ผู ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ
สุ ข ภาพอยู แ ล ว ในวั น ที่ เ ทศบั ญ ญั ติ บั ง คั บ ใช ใ ห ผู นั้ น ยั ง คงประกอบกิ จ การนั้ น
ต อ ไป เสมื อ นผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ แต เ มื่ อ ใบอนุ ญ าตดั ง กล า ว
หมดอายุ ผู นั้ น ต อ งไปดำเนิ น การรั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญญัติ ตั ว นี้ ก อ นจะไป
ดำเนิ น การใหม กรณี ข อที่ 8 คื อ กิ จ การใดที่ทำอยูแ ลว กอ นที่เทศบัญ ญัติตัวนี้
บังคับใช ก็ใหดำเนินการตามนั้นไป และใหระวังเรื่องมลพิษ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณทานนายกอัศวิน จินตวร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ............ วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) โปรดยก
มื อครั บ สมาชิ กสภายกมื อเห็ นชอบ 10 ท าน สมาชิ กสภาท านใดไม ร ั บหลั กการ
โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัตเิ ทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ......... วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 10 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง
ตอไปจะพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ขอ 10.1 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

-35ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล ในวาระที่ 2 บางครับ
หากไม มี สมาชิ กสภาท านใดจะขอแปรญั ต ติ ร างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล ในวาระที่ 2 ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ............ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิก
สภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี และงดออก
เสียง 1 เสียง
มีม ติ เ ห็ น ชอบร า งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. ......... ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เห็ น ชอบ 10 ท า น ไม เ ห็ น ชอบ ไม มี
และงดออกเสียง 1 เสียง
ขอ 10.2 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป ในวาระที่ 2 บางครับ
หากไม มี สมาชิ กสภาท านใดจะขอแปรญั ต ติ ร างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป ในวาระที่ 2 ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ............ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน
สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ......... ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เห็ น ชอบ 10 ท า น ไม เ ห็ น ชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ขอ 10.3 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ........ในวาระที่ 2 บางครับ
หากไม ม ี สมาชิ กสภาท านใดจะขอแปรญั ต ติ ร  างเทศบั ญญั ต ิ เทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ........ ในวาระที่ 2 ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ........ โปรดยกมือครับ
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-36สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครั บ
สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอดักไขมัน
บำบั ดน้ ำเสี ย พ.ศ. ........ ในวาระที ่ 2 ขั ้ น แปรญั ต ติ เห็ น ชอบ 10 ท า น
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ขอ 10.4 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ในวาระที่ 2 บางครับ
หากไม มี สมาชิ กสภาท านใดจะขอแปรญั ต ติ ร างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ในวาระที่ 2 ผมจะขอมติตอสภา
แหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ............ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มี มติเ ห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตราย
ต อสุ ขภาพ พ.ศ. ......... ในวาระที ่ 2 ขั ้ น แปรญั ต ติ เห็ น ชอบ 10 ท า น
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตอไปจะพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวา
จะอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติที่ประชุมแตละญัตติ นะครับ
ขอ 10.1 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ............ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงด
ออกเสียง 1 เสียง
มีมติเ ห็ นชอบให ตราเป นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ. ......... จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ขอ 10.2 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ไม ท ราบว ามีส มาชิก สภาทา นใดเห็น ชอบใหตราเปน เทศบั ญ ญั ติ เทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ............ โปรดยกมือครับ
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-37สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ.......... ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....... จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง
ขอ 10.4 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ไม ท ราบว ามีส มาชิก สภาทา นใดเห็น ชอบใหตราเปน เทศบั ญ ญั ติ เทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ............ โปรดยกมือครับ
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 10 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครั บ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องการติดตั้งบอ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ..... จำนวน 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องการติดการผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเรื่องอื่น ๆ บางครับ
ขอเชิญ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมี 6 เรื่อง ฝากถึงฝายบริหาร
เรื่องที่ 1 กระจกโคง เราก็ผานสภากันมาแลว ถามีงบประมาณชวยจัดซื้อกระจก
โคงให 4 – 5 จุด ครับ
เรื่องที่ 2 คลองหนาบานนายเขิน นาโพธิ์ หมูที่ 14 ตรงนั้นเปนคลองที่ตื้นเขิน และ
รกมาก และเกิดปญหาน้ำทวม ขอฝากไปยังผูบริหารใหชวยแกไขใหหนอย จะใชระบบ
ขุดลอกอยางไรก็ได อยาใหชาวบานเขาเดือดรอน ผมไดลงพื้นที่ไปถายรูปมาเมื่อวาน
เนื่องจากนายเขินโทรมาวาชวยไปดูใหหนอย ตั้งแตหนาบานนายเขิน – บานคุณพรรณี
จะเปนสายน้ำ 3 สาย มารวมกันตรงนั้น ขอใหชวยไปขุดลอกตามแนวเดิมนั้น
เรื่องที่ 3 เรื่องถนนสายบานวังไทรเกา ที่เรียบรางรถไฟ ถนนชำรุดตั้งแตสามแยก
จนถึงสะพานลอยเขานอย และวังไทรใหมที่เปนถนนคอนกรีต ตั้งแตหนาถนนใหญ
ลงมาใตสายไฟ ชวยถมไหลทางใหดวย และสายหนองคูขันไปเชื่อมตอสามแยก นาโพธิ์
ถนนชำรุดหลายจุด เปนถนนคอนกรีต อยากใหเขาไปดูดวย สวนโปะไฟ 2 – 3 โปะ
ที่หอยลงมา ขอใหผูรับผิดชอบเรื่องไฟไปดูใหดวยครับ
เรื่องที่ 4 ตัดหญาสายหูดาน หลังวัดพิศาลไปออกหูดาน ตอนนี้หญาโผลออกมา

ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวัชระ ภูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล

-38บนถนนแลว ชวยตัดใหดวยครับ และฝากถึงฝายปองกันฯ ที่รับผิดชอบกรณี ตัดตนไม
และกิ่งไมริมทาง เพราะมีหลายจุด
จุ ดที ่ 1 สามแยกหน าบ านนายเพี ้ ยน ต นไม ลงมาเกื อบถึ งรถยนต แล วครับ
ถาตรงไหนมีเจาของก็ใหไปขออนุญาตเขาตัดนะครับ เพื่อเปนประโยชนแกชาวบาน
จุดที่ 2 สายนาลึก ดานหลังที่ไปออกเขานอยได ฝากเรื่องตัดกิ่งไมดวยครับ
เรื่ อ งที่ 5 ถมไหล ท างตั้ ง แต ธ นาคารออมสิ น - บ า นนายเพี้ ย น ช ว ยไป
ถมให ด ว ยครั บ ซึ่ ง ตรงนั้นจะมีพอคาแมคา ที่ทางเทศบาลฯ จัดใหขายของ พอคา
แมคาที่ไมมีที่ขายของเขาจะไดวางแผงขายบริเวณนั้น
เรื่องที่ 6 ผมขอถามเรื่องรถ Jcb ไมทราบวาซอมเสร็จหรือยัง เพราะตอนนี้จะเขา
หนาฝนแลว อยากใหเรงรีบหนอยจะไดชวยแกปญหาใหกับชาวบาน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ คุ ณ ชาญชั ย จั น ทร แ ก ว ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากสอบถามคณะผูบริหาร เรื่อง ฝาคูระบายน้ำ
ตลาดใหมวาดำเนินการไปถึงไหนแลว ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญคุณ วัชระ ภูประเสริฐ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมมีเรื่องปญหาของตลาดใหม เปนปญหาของผูที่มา
จับจายซื้อของ จะมีมิชฉาชีพแขวงมา ของที่วางไวในตระกราหนารถจักรยานยนต
กระเปา อาหาร ของที่วางทายรถกระบะก็หาย อยากใหเทศบาลฯ
ประชาสัมพันธ หรือทำอยางไรก็ไดเพื่อจะไดชวยแกปญหาใหกับพี่นองประชาชน
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญคุณ สุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอเสนอถนนสายเขาน อ ย - โรงรม ชำรุ ด เยอะ
ชวยเขาไปซอมแซมใหดวยนะครับ ขอบคุณครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

-39ขอขอบคุณ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญคุณ ชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอตอเนื่องจาก คุณวัชระ ภูประเสริฐ ครับ
เรื่อง มิชฉาชีพ เมื่อประชุมคราวที่แลว ผมไดเสนอใหติดกลองวงจรปด ขอใหชวย
พิจารณาใหดวยครับ เพื่อเปนประโยชนแกพี่นองประชาชนครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญคุณ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอหารือทานประธานผานไปยังผูที่รับผิดชอบที่คุย
กันเมื่อคราวประชุมรอบที่แลวเรื่องบอโยก หรือน้ำผิวดินที่มี 14 จุด ผมอยาก
ทราบวาตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแลว หรือวาตองขออนุญาตรับโอนมาจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของมาจัดการเพื่อแกไขปญหาใหพอแมพี่นองในเขตที่มีบอโยกอยู
ขอเรียนเพียงแคนี้ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ คุ ณสุ ทธิ ร ั กษ มั ่ นคง ครั บ ไม ทราบว ามี ส มาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญทานรองนายกจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน จากขอซักถามของทานสมาชิกทานสภาฯ
เรื่องที่ 1 เรื่อง การขุดลอกคลองบานนายเขินไปทะลุบานแมจบ ตรงนั้น
ขุดลอกได แตตองใชแรงงานคนเปนบางสวน บางชวงใชเครื่องจักรได ซึ่งปที่ผานๆ
มาเราใชคนงาน ไมไดใชคำวาขุดลอกนะ เพราะวามีหญามีกิ่งไม เราใชคนงานลง
ไปตัดแตงกิ่งไมที่ขวางทางน้ำอยู ในสวนที่หลังบานแมจบตรงนั้นขุดลอกไดเล็กนอย
เปนทรายที่สวยมาก ถาอยากใหถาวรตองทำโครงการเพิ่มแผนขุดลอกเพิ่มเติมหรือ
วาแตงลำคลองเพื่อใหออกไปทางบาน ส.ท.อุ ปญหาคือทรายไปอุดตัน ที่ตรงนั้น
ทำฝายอยูครั้งหนึ่ง ซึ่งทางน้ำอาจจะเปลี่ยน ไปขวางทางน้ำทำใหทรายไปอุดตัน
อยูเยอะ เดี๋ยวจะใหชางลงสำรวจอีกครั้ง
เรื่องที่ 2 เรื่อง ฝาคูตลาดใหมอยูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เราไดเจาหนาที่
พัสดุมาแลว เพิ่งยายมาเมื่อวาน ก็จะเรงดำเนินการใหครับ
เรื่องที่ 3 เรื่อง มิชฉาชีพ ผมไดรับเรื่องเมื่อวันกอน เจอจาขอที่บานของผม
บอกผมวาโดนลวงกระเปา 8,000.- บาท ไมทราบวาทำหลนเองหรือโดนลวงกระเปา
เขาก็ยังไมแนใจ ตอนนี้ไดแจงความดำเนินคดีแลว ในสวนนี้ผมก็สนับสนุนครับ เรื่อง
ความปลอดภัยในตลาด เราคอยคิดกันอีกครั้งวาจะทำกันอยางไร จะตองเพิ่มแผน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

-40กอนครับ แผนพัฒนา 5 ป แลวคอยมาดูในเรื่องงบประมาณอีกครั้ง ขอบคุณครับ
เรื่องที่ 4 เรื่อง ถนนที่ สท.สุนทร ขวัญชัยรัตน เสนอมา รอลุนงบอุดหนุน
อีกนิดเดียวครับ คงจะไดความชัดเจนแลว ถาไมไดจริง ๆ แลว จะลงไปดำเนินการครับ
ทาน ผอ.กองชาง ไดลงสำรวจแลว
เรื่องที่ 5 เรื่อง บอโยก ผมจะใหเขาเรงดำเนินการ เพราะเราตองกำหนด Gps
กำหนดจุด 14 จุด จะเรงดำเนินการใหครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองจักรพัน ธุ จุล ภักดิ์ ครับ ไม ทราบว ามี ส มาชิ กสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญทานรองพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กองสาธารณสุ ข ฯ เรื่ อ งการ
ตั ด หญ า สายหลั ง วั ด พิ ศ าล – ถนนสายหู ด า น โดยทั่ ว ไปทางกองสาธารณสุ ข ฯ
จะตั ดรอบ 1 เดื อนพอดี ในช วงนี้จะเห็ นไดวาฝนตกเกือบทุกวัน หญาจะขึ้นเร็ว
ลู กจ า งกองสาธารณสุขฯ บางครั้งมีภ ารกิจ นอกเหนือจากตรงนี้ ใหไปชว ยเราก็
ต อ งดำเนิ น การให ก  อ น การตั ด หญ า ตามสายอาจจะไม ไ ด ด ำเนิ น การตาม
แผนงาน ก็ ข อแจ ง ให ท ราบว า ทางกองมี ป ฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง านล ว งหน า งานจะมี
ตลอดไมไดหยุดเลย ผมขอแจงใหทางสภาไดรับทราบ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญทานนายกอัศวิน จินตวร ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอสรุ ป ในเรื่องของการติด ตามงานที่ ทางสมาชิก
สภาไดสอบถาม ผมไดใหรองนายกฯ ทั้ง 2 ทาน ไดตอบขอซักถามไปแลว อีกสวนหนึ่ง
ที่ มี เ รื่ อ งที่ ติ ด ขั ด อยู ในเรื่ อ งที่ ท า นได อ นุ มั ติ ไ ปแล ว งบประมาณบ า นเทิ ด ไท ,
ฝาคู ร ะบายน้ ำ ตลาดใหม , ซอมแซมฝาเพดานสำนักงาน ขณะนี้อยางที่ทานได
เกริ่ นไวแลววา พั ส ดุ ของเราเพิ่งมาเมื่อวาน คิด วางานนาอยูในกระบวนการแลว
เรื่ อ งรถขยะที่ ยั ง ติ ด ค า งอยู , รถดั บ เพลิ ง ก็ ยั ง ติ ด ค า งอยู ค าดว า เมื่ อ พั ส ดุ ม า
รวมถึ ง เจ า หน า ที่ ม าอี ก คนหนึ่ ง ก็ ค งช ว ยให ง านราบรื่ น ในระเบี ย บวาระที่ 1
เรื่ อ งที่ ป ระธานแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบ คื อ เราได มี ก ารดำเนิ น การแก ป ญ หา
ภั ย แล ง โดยใชขุมน้ำหนองเปดทั้ง 3 ขุม เรื่องนี้ ทางกระทรวงมหาดไทย ได สง
ที ม งานลงมาในเรื ่ อ งของการบริ ห ารจั ด การ ให ท างเทศบาลฯ เป น เจ า ภาพ
ร ว มกั บ อำเภอ ในการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ครั้ ง นี ้ แต เ นื ่ อ งจากขุ ม น้ ำ ทั้ ง 3 ขุ ม
ความจริงแลว ผูที่ไดรับสัมปทานแตตอนที่ที่ดินได
ตรวจถูกตอง
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

-41ออกรังวัดเพื่อใหไดขึ้นทะเบียนเปนแหลงน้ำสาธารณะ โดยนิยามคำวาแหลงน้ำ
สาธารณะ คื อ แหล งน้ำที่ มาจากธรรมชาติ และไหลมารวมกัน และจะขึ้น เปน
สาธารณะได ต องมีประชาชนเขามาใชร วมถึงมีห นว ยงานอื่น ๆ เขามาใช ทำให
เกิ ด เป น แหล ง น้ ำ สาธารณะ แต น้ ำ ตรงนั้ น เกิ ด จากการกระทำของมนุ ษ ย คื อ
เป น แหล ง น้ ำ ที ่ เ กิ ด จากการทำเหมื อ งแร แต ต อนที่ ที ่ ดิ น มาขึ้ น เป น แหล ง น้ ำ
สาธารณะ ปรากฏว า ไม ไ ด คั ด ค า นภายใน 30 วั น ก็ เ ลยกลายเป น แหล ง น้ ำ
สาธารณะขึ้น มา ขุมน้ำตรงนั้นทางประปาสวนภูมิ ภาค ได ดำเนินการแจงไปยัง
สวนกลางวาหลุมน้ำ 3 ขุม สามารถแกไขปญหาภัยแลงใหกับอำเภอรอนพิบูลย
ไดก็ เ ลยมี การเรงดำเนินการใหทางเทศบาลฯ เปน เจาภาพ ทำอยางไร ที่จ ะเอา
น้ ำ ตรงนี ้ ม าใช ป ระโยชน แต เ นื ่ อ งจากว า ประปาส ว นภู มิ ภ าคไม มี ศั ก ยภาพ
ที่ จ ะลงทุ น ก็ เ ลยให ท างเทศบาลฯ ดำเนิ น การดู แ ลร ว มกั บ อำเภอ แต ว า ทาง
อำเภอไม ไ ด เ ป น ผู ดู แ ล แต เ ทศบาลฯ เป น นิ ติ บุ ค ลและเราก็ ถ อนสภาพ และ
ขอใช น้ ำ ตอนนี้อยูในกระบวนการยื่น หนังสือไปทางจั งหวั ดและไปยั งกรมที่ ดิน
ให ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยอนุ มั ติ ใ นเรื่ อ งของการอนุ ญ าตใช น้ ำ และเพิ ก ถอน
สภาพแหลงน้ำสาธารณะ ซึ่งกระบวนการทางเทศบาลฯ ไมมีงบประมาณในการ
ลงทุน เลยใหทางเอกชนมาดำเนินการ บริษัทบิ๊กดีล มาเปนคนกลางในการที่จะ
ลงทุน และขายน้ำใหกับประปาสวนภูมิภาค ซึ่งเทศบาลฯ ในฐานะที่ดูแลขุมน้ำนี้
ทางบริษัทเอกชนก็เลยจะขอซื้อน้ำจากขุมน้ำสาธารณะ โดยเอกชนมาขอซื้อกับ
เทศบาลฯ และผลิ ต ป อ นให กั บ ประปาส ว นภู มิ ภ าค อั น นี้ คื อ เบื้ อ งต น ที่ เ ราได
ดำเนิ น การ และจะแจ ง ให ท า นทราบว า จะมี ก ารทำประชาคม ในวั น ที่ 17
กรกฎาคม 2563 เพื่อประโยชนในการแกไขปญ หาเรื่องน้ำตอไปไมตองมีการ
ส ง น้ ำ อี ก อยากเชิญ ชวนทุกทานทั้ง 10 ชุ ม ชน เชิ ญ กำนัน ผู ใ หญบาน มารว ม
ดวย ขอฝากทาน สท.ชวยประชาสัมพันธใหดวย สวนเรื่องตอไปที่ทางปลัดไดนำ
เรียนเรื่องเงินของสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สงมาใหเรา 20,000.- บาท
ในการแก ไขป ญ หาโควิด ทางเทศบาลมีร ายชื่อ 20 ทาน ซึ่งเปน ผูปว ยติดเตียง
ทาง พม.ก็ ไดแจกไปบางสวนแลว อยากใหทีมสภาลองสำรวจรวมกับชุมชนวามี
ท า นใดที่ ล ำบากจริ ง ๆ เราจะมี เ งิ น ตรงนี้ รายละ 1,000.- บาท แจกให แต ล ะ
ชุมชน ชุมชนละ 2 คน ทั้งหมด 20 คน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท า นนายกอั ศ วิ น จิ น ตวร ครั บ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญคุณ ชาญชัย จันทรแกว ครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

-42 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมยังติดใจ เรื่อง รถ Jcb ยังไมมีคำตอบ ผมอยาก
ได คำตอบ และเรื่องตอไปที่ทานเอกชัย ไดเสนอไปเรื่องเหรีย ญ ฝายบุคคลชว ย
จัดการใหดวยครับ
ขอขอบคุณ คุณชาญชัย จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม อาจจะมี ป ระเด็ น ที่ ต กหล น ที่ ไ ม ไ ด ต อบท า น ในเรื่ อ งของ
รถ Jcb ทางกองช า งได เ ป ด เรื่ อ งไปแล ว ครั บ ให บ ริ ษั ท ทำการซ อ ม เขาทำใบ
รายการมาแล ว ตอนนี้ พั ส ดุ ม าแล ว คงจะได ด ำเนิ น การซ อ มให เ รี ย บร อ ยครั บ
อี กประเด็ น เรื่ องไหลทางถนนออมสิน - บานนายเพี้ย น ซึ่งเราไดเปดเปน พื้ น ที่
ผ อ นผั น ให กั บ แม ค า ได ข ายของ อี ก ส ว นหนึ ่ ง ที ่ ส ี่ แ ยกได ล งแอสฟ ล ท ไ ปแล ว
ขอจากแขวงการทางร อ นฯ และผมได ข อไว เ พิ่ ม เติ ม แล ว 15 คิ ว ให ท างเรา
ทำหนังสือไป ผมไดขอสวนตัวใหแลวซึ่งเพียงพอกับไหลทางตรงนั้น ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานเลขานุการสภา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน เรื่อง ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ในสวนของทานนายกฯ
ตองดำรงตำแหนงใดตำแหนงหนึ่งหรือหลายตำแหนงไมนอยกวา 3 ป ดำรงตำแหนง
ไมติดต อกั นก็ได ไมน อยกวา 5 ป จะมีหนั งสื อมาจากจั งหวัดค ะ ใหสำรวจทุ กป
คุณอุบลรัตนจะสำรวจวาใครบางมีคุณสมบัติที่จะไดเครื่องราชฯ ไดทำเรื่องขอไปแลว
แต ต  อ งรอ เขาจะมี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาว า มี ช ื ่ อ ใครบ า ง มี ข อง
รองประธานสภานันทา ที่ไดไปแลว เมื่อป 2560 ไดชั้น บ.ช. สวนคนอื่น ๆ เคยขอไป
หมดแลว และมีหลักเกณฑใหมมาคือ รนระยะเวลานอยลงคะ เดี๋ยวจะใหเจาหนาที่
สรุ ปให อ ี กครั ้ งนะคะ จะแจ งเป นรายบุ คคลไปค ะว าใครเคยขออะไรไปแล วบ าง
อยูระหวางรอหรือตองขอใหม สวนของทานนายกฯ สามารถขอชั้น จ.ม. ได ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ เลขานุ ก ารสภา ครั บ ไมทราบวามีสมาชิกสภาท า นใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ผมมีเรื่องฝากนิดหนึ่ง มีประเด็นที่ สท.วัชระ ภูประเสริฐ พูดมาเวลาเกิด
ปญหาดานอาชญากรรม อยากฝากถึงคณะผูบริหารเรื่องกลองวงจรปด

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
กรรมการ

(นางเกษร คงชาญกิจ)
กรรมการ/เลขานุการ

ปดประชุมเวลา 11.46 น.

-43ถาพอมี งบประมาณ อยากใหติดกลองบริเวณตลาดใหม ตลาดวัดพิศาล ตรงที่มี
ชุ ม ชนเยอะ ๆ เพี ย งเป น การป อ งปรามในเรื ่ อ งอาชญากรรม ผมไปกั บ
สท.ชาญชัย เขาก็ฝากมาเหมือนกัน เรื่องนี้พอเกิดเรื่องทำอะไรไมได มันไมมี
หลั ก ฐาน และอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง อยากฝากทางคณะผู บ ริ ห ารกั บ ข า ราชการประจำ
เมื่ อ มี กิ จ กรรมที่ เ ชิ ญ ชาวบ า นหรื อ ผู น ำชุ มชน หรื อ กิ จ กรรมต า ง ๆ อยากให ล ง
ในไลนกลุมเทศบาลฯ อยางนอยสมาชิกสภามีเวลาวางจะไปรวมทำกิจกรรมดวย
หากไมมีสมาชิกทานใดแสดงความคิดเห็นสำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุม
ครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายก ทานรองนายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ
ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน
ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
ลงชื่อ)...............อัญชลี สมาทิน....................ผูจด/ผูพิมพ
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ)...............จารีวัฒน กุลเจริญ...............ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ)...............วัชระ ภูประเสริฐ...............ประธานกรรมการ
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
(ลงชื่อ)..........สุนทร ขวัญชัยรัตน.............กรรมการ
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(ลงชื่อ)...........เกษร คงชาญกิจ.............กรรมการ/เลขานุการ
(นางเกษร คงชาญกิจ)
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