ผูมาประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕63
ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
*****************

ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
นายชัยวัฒน พิบูลย
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
นายชาญชัย จันทรแกว
นางเกษร
คงชาญกิจ
นางจารีวัฒน กุลเจริญ

ผูไมมาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
๒
นายวัชระ ภูประเสริฐ
๓
นายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย
4
นายสุทธิรักษ มั่นคง
5
นายสาโรช แซลิ่ม
ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายอัศวิน
จินตวร
๒
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
๓
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
4
นายไชยา
ลุยจันทร
5
นายบำรุง
ทองทิพย
6
นายพรเทพ เพชรอนันต
7
นางจิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
8
นางเดือนเพ็ญ รีบุตร
9
นางสาวจิตตรีวรรณ นาคันท
10 นายคีตวิทย แกวแกมจันทร
11 นางธิดารัตน ชูแกว
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ตำแหนง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ สุรภักดี
อรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
เอกชัย ศรีพิทักษ
ชัยวัฒน พิบูลย
สุนทร ขวัญชัยรัตน
ชาญชัย จันทรแกว
เกษร
คงชาญกิจ
จารีวัฒน กุลเจริญ

หมายเหตุ

ตำแหนง
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
นันทา เทิดรัตนพงศ
วัชระ ภูประเสริฐ
วุฒิภัทร ล.ไพบูลย
สุทธิรักษ มั่นคง
สาโรช แซลิ่ม

หมายเหตุ
ลา
ลา
-

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝายอำนวยการ
ผูอำนวยการกองชาง
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
ตรวจถูกตอง

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
อัศวิน
จินตวร
พงศชัย
ทิวากรพิสุทธิ์
จักรพันธุ จุลภักดิ์
ไชยา
ลุยจันทร
บำรุง
ทองทิพย
พรเทพ
เพชรอนันต
จิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
เดือนเพ็ญ รีบุตร
จิตตรีวรรณ นาคันท
คีตวิทย
แกวแกมจันทร
ธิดารัตน ชูแกว
ตรวจถูกตอง

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
12 นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
13 นางปทมา
ภักดีรัตน
14 นายสิทธิชัย เตงภู
15 นางอัญชลี สมาทิน
16 นางสาววันณา มูสิกะ
17 นางมัตติกา กรดแกว

-2ตำแหนง
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยชางศิลป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คนงาน
คนงาน

ลายมือชื่อ
อัญชลี อิสสภาพ
ปทมา
ภักดีรัตน
สิทธิชัย เตงภู
อัญชลี สมาทิน
วันณา มูสิกะ
มัตติกา กรดแกว

หมายเหตุ

กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริ หาร
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการประชุม
สภาเทศบาล สมั ยวิ สามั ญ สมั ยที ่ 3 ครั ้ งที ่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ ่ งตรงกั บ
วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมา
ครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ขอเรียนเชิญคะ
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศฯ
ประกาศอำเภอรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2563
------------------------ดวย ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดยื่นคำรองตอนายอำเภอรอนพิบูลย
ขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2563 มีกำหนด
15 วั น ตั ้ ง แต ว ั น ที่ 14 – 28 กั น ยายน 2563 เพื่อพิจารณาขออนุมัต ิโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม และเรื่องอื่น ๆ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒6 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3528/2559 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื ่ อ ง การมอบอำนาจปฏิ บ ั ต ิ ร าชการแทนผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
นายอำเภอรอนพิบูลย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2563 ตั้งแตวันที่ 14 – 28 กันยายน 2563 มีกำหนด
ไมเกิน 15 วัน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1

นางปทมา ภักดีรัตน
นักจัดการงานทั่วไป
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕63
มนตรา พรมสินธุ
(นายมนตรา พรมสินธุ)
นายอำเภอรอนพิบูลย
ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทั้ง 2 ทาน
ทานเลขานายกฯ รวมถึงขาราชการ ลูกจาง และผูรับฟงเสียงตามสายทุกทาน วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปพ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับ
วั นที่ 15 กั นยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห องประชุ มสภาเทศบาลตำบล
ร อนพิ บ ู ลย วันนี้มีระเบี ยบวาระอยู ทั้ งหมด 8 วาระ สำหรับวันนี ้มี เรื่ องที่ จะแจ ง
ใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื ่ องที ่ 1 มี ข าราชการยายมาปฏิบ ัติงานที่เทศบาลตำบลรอนพิบ ูลย จำนวน 1 ทาน
ขออนุญาตให แนะนำตัวแกสภาเทศบาลตำบลร อนพิบ ูลย ขอเชิญ นางปทมา ภักดีร ั ตน
นักจัดการงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ทานปลัด
และหัวหนาสวนราชการทุกทานคะ
ดิ ฉ ั น นางป ทมา ภั กดี ร ั ตน โอนย ายมจาก อบต.บางศาลา อำเภอปากพนั ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มารับตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา คะ
ในนามสภาเทศบาล ขอยินดีตอนรับที่ไดมารวมงานกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และ
หวังวาคงจะใชความรูความสามารถที่มีอยางเต็มที่ ชวยพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ของเรานะครับ
รับทราบ
เรื ่ อง รั บรองรายงานการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจำป พ.ศ. 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 14 หนา ประกอบดวย 7 วาระ หนาที่ 1 เปนรายชื่อ
ผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน ผูไมมาประชุม 1 ทาน ผูเขารวมประชุม จำนวน 9 ทาน
หน าที ่ 2 เป นรายชื่ อผู เข ารวมประชุ มเพิ ่ มเติ มจากหน าที่ 1 จำนวน 5 ทาน และ
เปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม และระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
แจงใหที่ประชุมทราบ เรื่องที่ 1 วันนี้ เวลา 13.00 น. มีการทำประชาคม เรื่องการแกไข

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

มติที่ประชุม

-4ปญหาการขาดแคลนน้ำ ของพื้นที่เทศบาลตำบลร อนพิบูลย ณ หองประชุมเทศบาล
ตำบลรอนพิบ ูลย เรื่องที ่ 2 มีการจัดอบรมค ายคุ ณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็ กและ
เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลร อนพิบ ู ลย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย เรื่องที่ 3 มีการจัดอบรมสภาเด็ กและเยาวชน ในวันที่ 3
กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่องที่ 4 จัดอบรมภูมิคุมกัน
ทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบล
ร อนพิ บ ู ลย 3 และระเบี ยบวาระที ่ 2 เรื ่อง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
จนถึงหนาที่ 4 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำป พ.ศ. 2563 ประชุมวันที ่ 14 สิงหาคม 2563 และระเบี ยบวาระที ่ 3
เรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) จนถึงหนาที่ 5 เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ไดรายงานการแปรญัตติใหสภาฯ ไดรับทราบ จนถึงหนาที่ 8
มติที่ประชุมเห็นดวยตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอรายงานไว จำนวน 10 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบั ญ ญัติ
งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 3 (ขั ้น ลงมติ )
ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติ จำนวน 10 ทาน ไมอนุมัติ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
และระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
ครุภัณฑสำนักงานกองคลัง จนถึงหนาที่ 9 มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองชาง จนถึงหนาที่ 11 มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน
ไมเห็นชอบ ไมมี
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เป นรายการใหม ในเทศบั ญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน และประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร กองชาง จนถึงหนาที่ 13
มติที่ประชุมเห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง และระเบียบวาระที่ 7
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมาและเรื่องอื่น ๆ จนถึงหนาที่ 14 ปดประชุม
เวลา 11.57 น.
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป
2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

-5ญั ตติ เรื ่ องขออนุมัต ิกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
งานธุรการ ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด
คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายใน
และภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ตั้งไว 1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน)

เหตุผล
เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว โครงการติดตั้งระบบกลอง
วงจรปดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดผานความเห็นชอบ
คณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2563 ซึ่งไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน สำนักปลัดเทศบาล จึงจำเปนตองขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล านบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59
ในกรณีที่มีรายจาย หมวด คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติ
กันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิ กสภาทานใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมขอมติตอสภาแหงนี้วา สมาชิก
สภาทานใดเห็นชอบตามญัตติ ที่ คณะผู บริ หารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมื อ
เห็นชอบ 6 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-6มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

เห็นชอบ 6 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการขออนุญาตใชประโยชน และขอถอนสภาพในที่ดิน
ของรัฐ ตามโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในหนาแลง งานธุรการ ฝายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบ
โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในหนาแลง ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

ตรวจถูกตอง

ตามที่ เทศบาลตำบลรอนพิ บ ู ลย ได จ ั ดทำโครงการแก ไขป ญหาการขาดแคลนน้ ำ
ในหน า แล ง โดยขออนุญ าตใชป ระโยชนในที่ดิน ของรัฐ สภาพที่ดิน เปนหนองน้ำ
สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ในทองที่ หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 แปลง รูปแปลงที่ดิน เลขที่ 30 , 36
และ40 โดยยื่นขออนุญาตตามแบบ ท.ด.64 ผานสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขารอนพิบูลย ตามหนังสือเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ที่ นศ 52501/685 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2563 และขอถอนสภาพที่ดินแปลงดังกลาว ไปยังผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามหนังสือเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ที่ นศ 52501/688 ลงวันที่
25 มิถุนายน 2563 ซึ่งขั้นตอนการถอนสภาพ ตามมาตรา 8 และการขอใชที่ดิน
ของรั ฐ ตามมาตรา 9 แห ง ประมวลกฎหมายที ่ ด ิ น ได ก ำหนดให อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นจัดประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่วาจะขัดของหรือไมอยางไร สมควร
อนุญาตหรือไม จำนวนเนื้อที่เทาใด และนำเขาสภาองคการบริหารสวนทองถิ่น สำหรับ
ขั ้ น ตอนการทำประชาคมราษฎร เทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย ได ประชุ มประชาคม
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล (ตลาดใหม)
มีผูเขารวมประชุมประชาคม ประกอบดวย ผูแทนจากอำเภอ กำนัน ผูใหญบาน และ
คณะกรรมการชุมชน ทุกชุมชน ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมประชาคม จำนวน 46 คน
เห็นชอบ 27 เสียง ไมเห็นชอบ 5 เสียง และงดออกเสียง 14 เสียง ในวันที่ 7 สิงหาคม
2563 ไดเชิญคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนประชุมเพื่อรับฟงคำชี้แจง ตอบขอซักถาม
และสรางความเขาใจ ในเวลา 13.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ปรากฏวามีผูเขารวมประชุม จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563
ไดสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จากแบบสอบถาม จำนวน 801 ชุด ครอบคลุม
ทุกชุมชน ปรากฏวา เห็นดวย 705 ราย ไมเห็นดวย 59 ราย อื่น ๆ 20 ราย และ ไมแสดง
ความคิดเห็นใด ๆ 17 ราย และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ไดประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในเวลา 13.00 น. ณ หองประชุม
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปรากฏวา มีผูมาประชุม 70 คน เห็นชอบ 57 เสียง ไมเห็นชอบ
3 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง นั้น
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

หลักการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ
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เหตุผล

เนื่องจากในทุก ๆ ป และชวงตนปที่ผานมาจนถึงเดือนพฤษภาคม เกิดภัยแลงอยางหนัก
ทำใหประชาชนไมมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม
โดยในทุก ๆ ป เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะแกไขปญหาโดยการสงน้ำใหประชาชนใชเพื่อ
เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทำใหตองใชงบประมาณในแตละปเปนจำนวนมาก
และเปนการแกไขปญหาแบบเดิม ๆ ไมเปนการแกไขปญหาที่ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเปนการ
แกไขปญหาที่ยั่งยืนประชาชนมีน้ำใชสำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม
ตลอดทั้งป เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงไดจัดทำโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ
ในหนาแลง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจำหนายน้ำใหเอกชน สำหรับผลิตน้ำประปา และ
จำหนายน้ำใหกับการประปาสวนภูมิภาคนครศรีธรรมราช โดยเทศบาลฯ ไดขอถอนสภาพ
ตามมาตรา 8 และการขอใชที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน
ซึ่งกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ วาจะขัดของ
หรือไมอยางไร สมควรอนุญาตหรือไม จำนวนเนื้อที่เทาใด และนำเขาสภาองคการบริหาร
สวนทองถิ่น

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติการขออนุญาต
ใชประโยชน และถอนสภาพในที่ดินของรัฐ ตามโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในหนาแลงตอไป
ผมขอขยายความนิดหนึ่งวา เพื่อทำความเขาใจใหกับสภาทองถิ่นของเรา ในการที่จะ
อนุมัติ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนตามมาตรา 8 การถอนสภาพ และมาตรา 9 การขออนุญาตใชน้ำ
จากแหลงน้ำสาธารณะประโยชน ในกระบวนการทั้งหมดมี 7 - 8 ขั้นตอน ในพื้นที่ของ
หนองเปด เปนพื้นที่ที่ไมมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ใช ไมเหมือนแหลงน้ำอื่น ๆ
ที่เขานิยามวาเปนแหลงน้ำสาธารณะ เชน คลองทาดีไหลจากลานสกาเขามาพื ้ น ที่
อำเภอเมือง ผานพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตในขุมเหมืองหนองเปดนี้
เปนแหลงน้ำสาธารณะที่เกิดจากการทำเหมืองแร น้ำที่อยูในหลุมไมไดไหลไปไหนอยู
คงที่ตลอดเวลา เนื่องจากขุมน้ำตรงนี้จะมีตาน้ำอยูขางใต น้ำจะเต็มอยูตลอดเวลาป ญหา
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ ในการขอใชน้ำตรงนี้เนื่องจากวาสัมปทานที่ดินหมด ทำใหที่
ตรงนี้กลับมาเปนที่สาธารณะประโยชน การที่ทองถิ่นจะขอใชก็ตองใชตามมาตรา 9
โดยกำหนดวาพื้นที่ที่จะตองใชเทาไหร ซึ่งทางเทศบาลไดยื่นเรื่องใหทางที่ดินสำรวจ
รังวัดเรียบรอยแลว 3 ขุม เปนพื้นที่เกือบ 80 ไร มีการทำประชาคมสอบถามความเห็น
ของประชาชน มี การทำแบบสอบถามรายครั ว เรือน จำนวน 801 ชุ ด ครอบคลุ ม
ทั้ง 10 ชุมชน เห็นดวย 705 ราย ไมเห็นดวย 59 ราย และอื่น ๆ 20 ราย ไมแสดง
ความคิดเห็น 17 ราย และเทศบาลไดจัดทำประชาคมอีกรอบหนึ่ง เราทำประชาคมถึง
3 ครั้ง รอบสุดทายผูเขาประชุม 70 คน เห็นชอบ 57 คน ไมเห็นชอบ 3 คน และ
เหมืองหนองเปด เพื่อที่จะนำมติของสภาไปประกอบเพื่อยื่นเรื่องใหกับผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขั้นตอนการทำประชาคมเรียบรอยแลว ขอนำเสนอรายละเอียด
เพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-8ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากสอบถามคณะผูบริหาร หรือเลขานุการสภา
กรณีมาตรา 8 มาตรา 9 รายละเอียดเปนอยางไร ชวยอธิบายขอกฎหมายใหรับทราบดวยครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามที่ทานนายกฯ ไดเสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการขออนุญาต
ใชประโยชน และขอถอนสภาพในที่ดินของรัฐ ตามโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ
ในหนาแลง ซึ่งทานนายกฯ ไดพูดถึงมาตรา 8 มาตรา 9 ปลัดขออนุญาตขยายความใน
มาตรา 8 และมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ที่ดิน หมายความวา พื้นที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง
คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลดวย
ทบวงการเมือง หมายความวา (1) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือ
ราชการสวนทองถิ่น (2) หนวยงานอื่นของรัฐที่ไมใชรัฐวิสาหกิจ
มาตรา 8 บรรดาที่ดิน ทั้งหลายอัน เปน สาธารณะสมบัติ ของแผน ดิน หรือเปน
ทรั พย สิ น ของแผน ดินนั้น ถาไมมีกฎหมายไวเปนอยางอื่น ใหอธิบ ดีมีอำนาจหนาที่
ดู แลรักษาและดำเนินการคุมครองปองกัน ไดตามควรแกกรณี อำนาจหนาที่ดังวานี้
รั ฐ มนตรี จ ะมอบหมายให ท บวงการเมื อ งอื่ น เป น ผู ใ ช ก็ ไ ด ที่ ดิ น อั น เป น สาธารณะ
สมบั ติ ข องแผ น ดิ น สำหรั บ พลเมื อ งใช ร ว มกั น หรื อ ใช เ พื่ อ ประโยชน ข องแผ น ดิ น
โดยเฉพาะ หรื อ เป น ที่ ดิ น ที่ ไ ด ห วงห า มหรื อ สงวนไว ต ามความต อ งการของทบวง
การเมื องอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใชประโยชนอยางอื่น หรือนำไปจัดเพื่อ
ประชาชนได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ที่ ดิ น สำหรับ พลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐ วิส าหกิจหรือเอกชน
จั ดหาที่ ดิ นมาใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระทำโดย
พระราชบัญญัติ แตถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นไดเปลี่ยน
สภาพไปจากการเปน ที่ดิน สำหรับ พลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปน กรรมสิ ทธิ์
ของผูใดตามอำนาจกฎหมายอื่นแลว การถอนสภาพใหกระทำโดยพระราชกฤษฎีกา
(2) ที่ ดิ น ที่ใชเพื่อประโยชนของแผน ดิ นโดยเฉพาะ หรื อที่ ดินที่ไดหวงหามหรือ
สงวนไวต ามความตองการของทบวงการเมื องใด ถ าทบวงการเมืองนั้น เลิกใช หรือ
ไม ต  อ งการหวงห า มหรื อ สงวนต อ ไป เมื ่ อ ได มี พ ระราชกฤษฎี ก าถอนสภาพแล ว
คณะรั ฐ มนตรี จ ะมอบหมายให ท บวงการเมื อ งซึ ่ ง มี ห น า ที ่ เ ป น ผู  ใ ช ห รื อ จั ด หา
ประโยชนก็ได แตถาจะโอนตอไปยังเอกชนใหกระทำโดยพระราชบัญญัติ และถาจะ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-9นำไปจัด เพื่ อประชาชนตามประมวงกฎหมายนี้ ห รื อ กฎหมายอื่น ให กระทำโดย
พระราชกฤษฎีกา การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหมี
แผนที่ แ สดงเขตที่ ดิ น แนบท า ยพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก านั้ น ด ว ย
มาตรา 8 ทวิ ที่ ดิ น ของรั ฐ ซึ่ ง มิ ไ ด มี บุ ค คลใดมี สิ ท ธิ ค รอบครอง หรื อ ที่ ดิ น สำหรั บ
พลเมื องใช ร ว มกัน ซึ่งไดถอนสภาพตามมาตรา 8 (1) แลว รัฐ มนตรีมีอำนาจที่จะ
จัดขึ้นทะเบียนเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการไดตามหลักเกณฑและ
วิ ธี การที่กำหนดในกฎกระทรวง ก อนที่จะขึ้น ทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ง ให มี การรังวัด
ทำแผนที่ และใหผูว าราชการจัง หวัด ทอ งที่ป ระกาศการจัด ขึ้น ทะเบีย นใหร าษฎร
ทราบมี กำหนดสามสิบวัน ประกาศใหปด ในที่เ ปดเผย ณ สำนั กงานที่ดิน ที่ วาการ
อำเภอหรื อ ที ่ ว  า การกิ ่ ง อำเภอ ที ่ ท ำการกำนั น และในบริ เ วณที่ ดิ น นั ้ น การขึ้ น
ทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐ มนตรีป ระกาศในราชกิจ จานุเบกษา และใหมีแผนที่
แนบทายประกาศดวย
มาตรา 8 ตรี ที่ ดิ น อั น เปน สาธารณะสมบัติข องแผน ดิน สำหรับ พลเมืองใชรว มกัน
หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสำคัญสำหรับ
ที่ ห ลวงเพื่ อ แสดงเขตไว เ ป น หลั ก ฐาน แบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารออกหนั ง สื อ
สำคั ญ สำหรั บ ที่ห ลวง ใหเปน ไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ดิน ตามวรรคหนึ่ ง
แปลงใดยั ง ไม มี ห นัง สื อ สำคั ญ สำหรับ ที่ ห ลวง เขตของที่ ดิ น ดัง กลาวใหเ ปน ไปตาม
หลักฐานของทางราชการ
มาตรา 9 ภายใตบังคั บกฎหมายวาดวยการเหมื องแรและการปาไมที่ดินของรัฐนั้น
ถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว หามมิใหบุคคลใด
(1) เขาไปยึดถือ ถือครอง รวมตลอดถึงการกอสรางหรือเผาปา
(2) ทำด ว ยประการใด ใหเปน การทำลาย หรือทำใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด
หรือที่ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษาหรือ
(3) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรดิน
มาตรา 9/1 ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 9 เสียคาตอบแทนเปนรายปใหแกเทศบาล
องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา หรื อ องค ก รปกครอง
ส ว นทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ดินที่ไดรับ อนุญาตตั้งอยู ยกเวนองคการบริหาร
สวนจังหวัด ทั้งนี้ ตามวิธีการและอัตราที่กำหนดในขอบัญญัติทองถิ่น แตตองไมเกิน
อั ตราตามบั ญ ชีทายประมวลกฎหมายนี่ ฯลฯ ถามีอะไรเพิ่มเติมสงสัย คอยซักถาม
เพิ่มเติม ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภาฯ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาทานใดจะซั กถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมขอถามเพิ่มเติมครับ วาเราไดดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลวครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-10นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยวัฒน พิบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

สำหรับตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ขั้นตอนที่ 1 อยางที่ทานนายกฯ
ไดเรียนไปแลววา ขออนุญาตไปเรียบรอยแลว ขั้นตอนที่ 2 ที่ดินออกไปสำรวจ และ
รังวัดแลว ขั้นตอนที่ 3 เทศบาลฯ จายคารังวัด ซึ่งมีหนังสือสั่งการมาจากที่ดินจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช สาขารอนพิบ ูล ย แจงมาใหไปทำการรังวัดรว มกัน เมื่อวัน ที่ 27
สิ ง หาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึ ่ ง ท า นนายกฯ ได ม อบหมายให ผอ.กองช าง
นายวีรวัฒน และนายอุดมศักดิ์ ไดรวมรังวัดกับเจาหนาที่ที่ดินคะ ขั้นตอนที่ 4 คือ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขารอนพิบูลย จะประกาศใหประชาชนทราบ
ตามกฎหมาย ขั้นตอนที่ 5 ที่ทานนายกฯ ไดเรียนไปแลววา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีที่ดินอยูในพื้นที่จะตองทำประชาคมกับพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลฯ
ไดดำเนินการไปแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนที่จะนำเขาสภาเพื่อขอความเห็นชอบของ
การขออนุญาตใชที่ดินบริเวณหนองเปด บริเวณ 3 หลุม นั้น ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายชัยวัฒน พิบูลย ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกท าน ผมเห็นดวยกับโครงการแกปญหาภัยแลง จากขุมน้ำ
หนองเป ด ผมในฐานะเป น สมาชิ ก สภาฯ มี ค วามเห็ น ส ว นหนึ่ ง ว า ถ า พ อ แม พี่ น อ ง
เห็นดวย ผมก็ขอสนับสนุนครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายชัยวัฒน พิบูลย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง หากไมมี กระผมขอสอบถามเรื่องการขออนุมัติใชที่ดิน ไดเปนการ
อนุมัติการขายน้ำหรือเปลา วันนี้ที่ขออนุมัติเพื่อใหสภาฯ เพื่อใหคณะผูบริหารไดเปน
เอกสารประกอบการใชที่ดินตามมาตรา 9 เสนอผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรี ยนท านประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู  เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ประเด็ นที ่ หนึ ่ ง ขั ้ นตอนในมาตรา 8 มาตรา 9 เฉพาะวั นนี้
การขออนุมัติถอนสภาพ และขอใชน้ำ วันนี้ที่ขอสภาเพียงแคนี้ครับ ขุมน้ำหนองเปด
โดยพฤตินัยจะมีเจาของดูแล เทศบาลฯ จะขอใหน้ำตองไปขอเจาของเหมือง แตปรากฎ
วาเราเพิ่งมารูความจริงกัน เมื่อปลายปที่แลววาการขอใชน้ำตรงนี้ไมไดเกี่ยวกับเจาของ
เหมืองแลว แตเปนแหลงน้ำสาธารณะ เมื่อป พ.ศ. 2554 ที่เขาไดขึ้นทะเบียนหลังหมด
สัมปทานบัตร การจะใชน้ำตองเขาตามมาตรา 8 มาตรา 9 อยางที่ผมเรียนตั ้ง แต
ตอนต น ขั ้ น ตอนตอไปการแกไขปญ หาภัยแลงของการประปาสว นภูมิภาค ในเขต
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในปจจุบันนี้ คนอยูในตลาดจะรูกับการขาดแคลนน้ำ สามวันดี
สี่วันไข ฝนตกน้ำก็ไมไหล ถาน้ำไหลมีโคลนเต็มไปหมด เทศบาลฯ จะตองใชรถน้ ำ
บริการประชาชน นี่คือปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการขาดแคลนน้ำ ปญหาของประปา
ในปจจุบันนี้แหลงน้ำไมเพียงพอ ประเด็นที่สอง เรื่องของโรงกรองน้ำไมมีคุณภาพเพียงพอ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

-11วันไหนที่ฝนตกลงมาน้ำก็จะลนเลยครับ ไมไดผานเครื่องกรอง ทานจะใชน้ำที่มีโคลน
และการประปาเขาก็ยอมรับ ทางประปาไดแจงปญหาไปยังสวนกลาง ก็คือทางมท.3
ที่ทานกำกับดูแล ทานก็สงคนมาสำรวจ ปริมาณทั้ง 3 ขุมนี้มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะ
ดำเนินการแกไขปญหาใหกับประปาได ประเด็นที่สอง เรื่องคุณภาพน้ำ น้ำที่เกิดจาก
การทำเหมืองแรจะทำใหเกิดสารหนูปนเปอน ผูที่มีสวนเกี่ยวของไดนำน้ำไปทดสอบ
ปรากฎวามีปริมาณสารหนูไมเกิน ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ เมื่อเขาระบบของประปา
แลว ปริมาณของสารหนูจะเจือจางนอยมาก ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ สวนที่สามทางมท.
3 ท า นบอกว า ประปาไม ม ี ง บประมาณเพี ย งพอที ่ จ ะลงทุ น เลยดำเนิ น การส ง
บริษัทเอกชนเขามา อยางที่ทานประธานสภาฯ ไดสอบถามในเรื่ องของเทศบาลมี
อำนาจหนาที่ที่จ ะขายน้ำหรือไม ทางเราไดทำหนั งสื อหารือไปอำเภอ และได ต อบ
กลับมาวาเรามีอำนาจในการบริการประชาชนในเรื่องของเทศพานิชย ขั้นตอนตรงนี้ยัง
ไมถึง ผมไมอยากพูดถึงขั้นตอนนั้น วันนี้เพียงแคอธิบายใหทานเห็นภาพในเรื่องการ
แกไขปญหาภัยแลงของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดยใชขุมน้ำทั้ง 3 ขุม ที่หนองเปดมา
แกไขปญหาภัยแลงใหกับพี่นองประชาชน ระบบน้ำที่เขาระบบประปามีคุณภาพกวา
ประปาสวนภูมิภาคดวยซ้ำไป เราตองใหทางผูวาอนุมัติกอนจะไปขั้นตอนตอไป ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิ กสภาทานใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมขอมติตอสภาแหงนี้วา สมาชิก
สภาทานใดเห็นชอบตามญัตติ ที่ คณะผู บริ หารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมื อ
เห็นชอบ 7 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง - เสียง
เห็นชอบ 7 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง - เสียง
ญัตติ เรื ่ องขออนุ มั ต ิ กั นเงิ นงบประมาณรายจ าย ประจำป พ.ศ. 2563 กรณี ยั งมิ ได
กอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนส ง
รถดับเพลิง ชนิด 10 ลอ ความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร พรอมถังน้ำ ถังโฟม และ
อุปกรณประจำรถ งานปองกันและบรรเทาสาธารภัย ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกัน เงิน
งบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด
คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถดับเพลิง ชนิด 10 ลอ ความจุไมนอยกวา
12,000 ลิตร พรอมถังน้ำ ถังโฟม และอุปกรณประจำรถ ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ตามที่ เทศบาลตำบลร อนพิบูลย งานปองกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ไดขอความ
เห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง รายการ รถดับเพลิง ชนิด 10 ลอ ความจุไมนอยกวา 12,000ลิตร
ตามที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดขอความเห็นชอบ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-12ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง รายการ รถดับเพลิง ชนิด 10 ลอ ความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร พรอมถัง
น้ำ ถังโฟม และอุปกรณประจำรถ จำนวนเงิน 8,000,000.- บาท (แปดลานบาทถวน) และ
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม และ
ไดอนุมัติใหกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพันเรียบรอยแลว เมื่อคราวสมัยประชุม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นั้น

เหตุผล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

ในการขออนุมัติจัดซื้อโครงการฯ ดังกลาว ยังอยูในกระบวนการกำหนดราคากลาง
และการจัดทำรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และ
ไมสามารถดำเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จึงจำเปนตองขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง รายการ รถดับเพลิง ชนิด 10 ลอ ความจุ ไมนอยกวา 12,000 ลิตร พรอม
ถังน้ำ ถังโฟม และอุปกรณประจำรถ จำนวนเงิน 8,000,000.- บาท (แปดลานบาทถ วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค กรปกครอง ส ว นท องถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่ งก อสร า งยั งมิ ไ ด กอหนี้ ผูก พัน แตมีความจำเปน ต องใชจายเงิน นั้น ต อไปอี ก
ใหองคกรปกครองรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมขอมติตอสภาแหงนี้วา สมาชิก
สภาทานใดเห็นชอบตามญัตติ ที่ คณะผู บริ หารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมื อ
เห็นชอบ 6 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 6 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2563
หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
งานเลขานุการและกิจการสภา ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ย นท านประธานสภา วัน นี้คณะผูบริห ารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแกไข
เปลี ่ ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ าย ประจำป พ.ศ. 2563 หมวด ค าครุ ภ ั ณฑ
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ดวยหลักการ และเหตุผล ดังนี้

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ
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หลักการ

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ไดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในหมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
ขนาด 20 (W) X 102 (D) X 7.4 (H) mm. มีหนวยความจำในตัว 16 GB จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 5,000.- บาท สำหรับใชในการบันทึกเสียงในการประชุมตาง ๆ เมื่อคราว
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 นั้น

เหตุผล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

เนื ่ องจากครุภ ัณฑเครื่ องบันทึกเสียง ขนาด 20 (W) X 102 (D) X 7.4 (H) mm.
มีห น ว ยความจำในตัว 16 GB ซึ่งขณะนี้คุณลักษณะของครุภัณฑดังกลาวไมสามารถ
จัดหาไดในทองตลาด จึงจำเปนตองขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเครื่องบันทึกเสียง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอความเดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
ไฟฟ าและวิ ทยุ ค าจั ดซื ้ อเครื ่ องบั นทึ กเสี ยง ขนาด 20 (W) X 102 (D) X 7.4 (H) mm. มี
หนวยความจำในตัว 16 GB จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000.- บาท สำหรับใช
ในบันทึกเสียงในการประชุมตาง ๆ
ขอความใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ขนาดไมนอยกวา 4 GB สามารถบันทึกสะสมได
ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000.- บาท สำหรับใชในบันทึกเสียง
ในการประชุมตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข อ ๒๙ การแก ไ ขเปลี ่ ย นแปลงคำชี ้ แ จงงบประมาณรายจ า ยในหมวด
ค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งที่ ท ำให ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ รองนายกฯพงศชัย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
หากไม มี สมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 6 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 6 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำ พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอ
หนี้ผูกพัน ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางคาซอมแซมฝาคู
ระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

-14ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกั นเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำ พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประเภทคาบำรุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสราง คาซอมแซมฝาคูระบายน้ ำตลาดสดเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย (ตลาดใหม) ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดขอความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาซอมแซมฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) งบประมาณ
140,352.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามรอยหาสิบสองบาทถวน) และสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ไดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม เรียบรอย
แลว เมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เหตุผล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซอมแซมฝาคูระบายน้ำ
ตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) ยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพัน และ
คาดวาจะไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงจำเปนตอง
ขออนุมัติ กั นเงิน งบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผู กพั น
งบประมาณ 140,352.- บาท (หนึ ่ งแสนสี ่ ห มื ่ น สามร อ ยห าสิ บ สองบาทถ ว น)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิได
กอหนี้ผู กพั น แตมีความจำเปนตองใช จายเงินนั ้นต อไปอี ก ใหองค กรปกครองรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ รองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ ผมขออนุญาตสอบถามขั้นตอน สรุปวาเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือเปนเหล็ก ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ทางกองชางประมาณการไวเปนตะแกรงเหล็กครับ
ขอขอบคุณ รองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายชาญชัย จันทรแกว ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-15นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชัยวัฒน พิบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น เรื่องฝาคูตลาดใหม ใหรีบดำเนินการนะครับ ชาวบาน
เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแลว ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายชาญชัย จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
หากไม มี สมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 6 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 6 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเรื่องอื่น ๆ บาง
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กสภาผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู  บริ หาร
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากสอบถามฝายบริหารครับ ถนนบุกเบิกสายโคกยาง
ดำเนินการไปถึงไหนแลวครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ตอนนี้ถนนเกือบทุกสายไฟฟาสวางแลว ผมเคยแจงไปหลายครั้งแลว
ยังไมไดดำเนินการที่ถนนใหมครับ ผมอยากมีรถตรวจการณสัปดาหละครั้งก็ยังดีครับ
ผมขอตอบของทาน สท.เอกชัย เรื่องถนนบุกเบิกสายบานนายเขียว ดวยงบประมาณ
1,400,000.-บาท ณ วันนี้เราอยูในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไดรับการยืนยันมาแลว
วาจัดซื้อจัดจางไมทันแนนอน เพราะตองจัดซื้อจัดจางใหเสร็จในเดือนนี้ เราเพิ่งมาได
เอกสารอุทิศที่ใบสุดทายกอนสิ้นเดือนที่ผานมา ผมตองขอโทษจริง ๆ การเปดโครงการ
ครั้งตอไป เราจะตองเคลียรพื้นที่ใหเสร็จเสียกอน ไมงั้นงบประมาณก็จะตกไปแบบนี้
ซึ่งนาเสียดายมาก ผมไดคุยกับทานปลัดฯ แลววาถึงจะตกครั้งนี้ไป ผมตองขอความ
กรุณาสภาฯ แหงนี้ครับ อาจจะตองจายขาดเงินสะสมเพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชน
ในเขตนั้นอีกครั้งครับ ฝากสมาชิกสภาชวยชีแจงใหพี่นองประชาชนไดรับทราบนะครับ
ในสวนของ สท.ชัยวัฒน ครับ ที่ทานฝากมาเรื่องหินคลุกสามแยกใตเสาไฟ ฝากผอ.กองชาง
ลงรายการไวดวยนะครับ เปนไหลทางที่ทานฝากไวเมื่อวันกอน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบว ามีสมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ ผมขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับ การจายขาดเงินสะสมจะ
เริ่มอนุมัติเมื่อไหร ระยะเวลา จะไดแจงชาวบานไดวาเริ่มโครงการเดือนไหน ขอคราว ๆ ไดไหมครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน หากโครงการบุกเบิกถนนสายบานนายเขียวตกเปนเงินสะสม ตองให
กองคลังดูเงินงบประมาณกอน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพร ภูปาน
นักพัฒนาชุมชน
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-16เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู  เข าร วมประชุ ม ทุ กท าน ต องขอเรี ยนอย างนี ้ ว  าโครงการนี ้ ช วงปลายป งบประมาณ
คณะผูบริหาร ผมจะตองบริหารเงิน ไดหารือกับรักษาการ ผอ.กองคลัง เมื่อวาน เราเองยังไม
แนชัดในเรื่องของตัวเลขเงินสะสมที่สามารถใชจายได ขออธิบายกับสภาฯ วาเราตั้งงบประมาณ
ไว 70 ลาน เงินเขาตอนนี้ 60 ลานกวา ๆ เงินขาดเพราะวาโรคโควิด – 19 นโยบายของรัฐบาล
ตัวหนึ่งมีอยูวาเรื่องของการลดภาษีที่ดิน 90 % สมมติวา 100 บาท สามารถเก็บได 10 บาท
รัฐบาลลดให 90 บาท เงินตรงนี้จะหายไปเลยนะครับ ประเด็นที่สอง ในเรื่องของภาพรวมภาษี
ทั้งหมดลดลง เราไมสามารถรับเงินที่รัฐจัดสรรให หรือเก็บเองไดไมตามเปา แตวาคาใชจายของ
เทศบาลฯ เรานอย เรามีเงินเหลือจายขณะนี้ เกือบ 8 ลาน ผมไดหารือกับรักษาการ ผอ.กองคลัง
ใหลองทำตัวเลข เพราะเราจะเอาตัวเลขตรงนี้ตกเปนเงินสะสม เพราะตองการใชเงินตรงนี้มาสราง
สถานธนานุบาลตอนนี้ทาน ผอ.กองชาง ไดทำตัวเลขมาใหผมแลว ประมาณ 7 ลานกวาบาท
ตั้งใจวาเงินทุกโครงการที่เหลือ ไดหารือกับ รักษาการ ผอ.กองคลังวา มีประมาณ 7 - 8 โครงการ
ซึ่งผอ.กองชาง ไดทำตัวเลขมาใหผมเรื่องปรับปรุงฝาคูระบายน้ำในตลาด 4 แสนกวาบาท และมี
เรื่องของถนน ยอดรวมทั้งหมดประมาณ 2 ลานกวา ๆ คาสรางสถานธนานุบาลเกือบ 8 ลาน
รวมถึงจายขาดของถนนบุกเบิก 1.4 ลาน และตรงนี้อีก 2 ลานกวาบาท บางทีเราอาจจะขอ
อนุมัติสภาอีกรอบหนึ่งในเรื่องการทำเงินเหลือจาย 10 กวาโครงการนี้ ผมขอเรียนกับทางสภาฯ
วาสัปดาหหนาอาจจะขอเปดสภาฯ ถาเกิดมีการโอนเงินงบประมาณทัน จะขอดำเนินโครงการนี้
กอน 2 ลานกวาบาท สวนโครงการถนนบุกเบิกสายบานนายเขียว 1.4 ลานบาท ผมจะตองดู
ตัวเลขเงินสะสมเพียงพอหรือไม เพราะหลังจากที่เราไดจายขาดตัวที่สรางสถานธนานุบาลแลว
8 ลานบาท เราตองมีเงินสำรองหมุนเวียนในเรื่องของการใชจายในสถานธนานุบาลอีก 5 ลานบาท
ผมขอไปดูตัวเลขกอนแลวจะมาเรียนใหทานทราบในรอบการประชุมสภาครั้งตอไป ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมฝากถึง ผอ.กองชาง ตรงหนาซีพี จะมีน้ำเออลนขึ้นมาจากถนนขางใต
ผมไมแนใจวาน้ำประปามันแตกหรือวายังไง ตอนที่ทำถนน พอทำถนนเสร็จน้ำก็เออขึ้นมา
ตลอดเลยครับ
ขอขอบคุณ นายชาญชัย จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอสอบถามเรื่องเงินของผูสูงอายุครับ วาติดขัดยังไงจะไดแจง
พอแมพี่นองครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน เงินของผูสูงอายุสำหรับเดือนกันยายนนี้ ทางกรมแจงมาวาเงิน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี
นางธิดารัตน ชูแกว
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-17ไมพอที่จะสงกรมบัญชีกลาง สาเหตุการขาดยังไมไดระบุชัดเจน ยังไมไดกำหนดวันที่จะจ าย
วาจะจายวันไหน เพียงแตแถลงวาจะจายไมเกินวันที่ 22 กันยายน 2563 ขณะนี้ยังไมมีหนังสือ
ยื นยั นมาเป นทางการนะครับ เพียงเปนการใหส ัมภาษณทางสื่อ และประสานทางไลน ให
ประชาสัมพันธวาเงินผูสูงอายุจะไดรับภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอนำเรียนจากการที่เราตั้งใจวาจะไปทำเรื่องฝาคูระบายน้ำใน
ตลาดใหม ตอนที่ไปสำรวจมีแคบางจุด ตอนนี้เยอะเพิ่มขึ้นคะ อาจจะตองสำรวจใหมหลังจากนี้
หลังจากทำเรียบรอยแลว จะตองรบกวนชางไปสำรวจใหมอีกรอบหนึง่ ในสวนของฝาคูระบายน้ำ
อีกเรื่องนี้ที่อยากนำเรียนวา เงินผูสูงอายุเริ่มมีปญหาแลว เราเองก็นาจะมีปญหาเหมือนกัน
ทานนายกฯ ก็แจงวาเราควรเก็บเงินสะสมไว หรือตกเปนเงินสะสมใหมากพอสมควร โชคดีที่
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จายนอยทำใหมีเงินเหลือ คาดวาจะมีเงินเขามาสัก 1 – 2 ลานบาท
ในชวงเดือนกันยายน นี้ ตอนนี้เราติดลบอยูประมาณ 8 – 9 ลานบาท เรายังโชคดีกวาเทศบาลฯ
อื่น ๆ หากเงินไมไดรับการจัดสรร ยังมีเงินสะสมใช ตอไปคาดวาเงินจะเขามานอย เราก็ควร
เตรียมตัวรองรับไว จากการที่ไปประชุมสันนิบาตลาสุดที่หาดใหญ เขาจะมีเงินโอนมาใหเราใน
เดือนตุลาคม ปลาย ๆ เดือน ยอดตัวเลขไมมั่นใจวาเทาไหร สวนทางเลือกของการสรางสถาน
ธนานุบาล อาจจะมีทางเลือกโดยการกู กสท. แตอาจจะทำใหชาอยางที่ทานนายกฯ ไดพูดคุย
แตถาเปนสถานการณ แบบนี้อาจจะตองกู นะคะ ถาเกิดวาสถานธนานุบาลของเราเป ดแลว
คนใชบริการเยอะ เราอาจมีเงินสำรองไมเพียงพอ ขอนำเรียนไวแคนี้ ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ พงศชัย ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน วันนี้ในสวนของกองการศึกษา ผมขอนำเรียนใหทราบในเรื่องเงินอุดหนุนเรือพระ
ในงานประเพณีลากพระ เทศบาลฯ ไมสามารถใหเงินอุดหนุนแกวัดในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 5 วัดได
จะใหนางธิดารัตน ชูแกว ตำแหนง หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ ไดชี้แจงใหรับทราบนะครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขออนุญาตอางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 10 ตอนนี้ระยะเวลาในการอุดหนุนสนับสนุ น
เรือพระ จะกำหนดในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 และกองการศึกษาไดมาเปดดูระเบียบ ขอ 10
ไดบอกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบสถานะการเงิน และสถานการณคลังของตน
หากมีรายไดเพียงพอจึงพิจารณาใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โดยเบิกจาย
จากงบประมาณรายจายประจำป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ตั้งไวในหมวดเงินอุดหนุน
กองการศึกษาไดไปปรึกษากับกองคลัง พอเช็คแลว วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 เงินยังไมเขา
และไดไปดูระเบียบขอ 4 ระเบียบเดิม แจงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมควรใหเงินอุดหนุน
แกหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนำโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาว
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นางเดือนเพ็ญ รีบุตร
รักษาการผูอำนวยการ
กองคลัง
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

-18บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุน ของงบประมาณ
รายจายประจำป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม
หรือเงินกู เนื่องจากงบประมาณไมเขาก็ไมสามารถที่จะเบิกจายไดทันคะ ขอบคุณคะ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ถาเราสำรองจายไปกอน หรือวัดสำรองจายไปกอน
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ในระยะเวลา 3 เดือนแรก ถามีเงินรายไดไมเขา เขาใหยืมเงินสะสมทดรองจาย
หมวดประจำ คาตอบแทน คาใชสอย และคาสาธารณูโภค รายจายอื่นจะยืมใชจายเงินสะสมไมได
ขอบคุณคะ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ขออธิบายเพิ่มเติมนะคะ สมมติวาเก็บภาษีมาไดสัก 3 หมื่น ชวงตนป
สามารถอุดหนุนไปใหอำเภอได ไมตองเอาเงินอุดหนุนทั่วไปที่โอนมาก็ได ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภาฯ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด จะซั กถามหรื อ
อภิปรายบาง ครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดแสดงความคิดเห็น สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุม
ครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายก ทานรองนายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ
ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน
ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ

ปดประชุมเวลา 12.05 น.
(ลงชื่อ).......อัญชลี สมาทิน............ผูจด/ผูพิมพ
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ)......จารีวัฒน กุลเจริญ......ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ)...........วัชระ ภูประเสริฐ........ประธานกรรมการ
(นายวัชระ ภูป ระเสริฐ)
(ลงชื่อ)...........สุนทร ขวัญชัยรัตน........กรรมการ
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(ลงชื่อ)..........เกษร คงชาญกิจ...............กรรมการ/เลขานุการ
(นางเกษร คงชาญกิจ)

