รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕64
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
----------------------------

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

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

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

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

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ สุรภักดี
อรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
จักรพันธุ จุลภักดิ์
จักรฤทธิ์ ชุมแกว
จักรกริศน แปนเพ็ชร
เอกชัย ศรีพิทักษ
วัชระ
ภูประเสริฐ
สมพร สุขสวัสดิ์
อุไรวรรณ สีงาม
พงศกร พงษเกษมพรกุล
สุนทร ขวัญชัยรัตน
จารีวัฒน กุลเจริญ

หมาย
เหตุ

ผูไมมาประชุม
ลำดับที่
๑

ชื่อ – สกุล
นางอำไพ

ศิริแกว

ตำแหนง

ลายมือชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ลา-

หมาย
เหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6

ชื่อ – สกุล
นายณรงค
นายสุเทพ
นายสุทธิรักษ
นายตรี
นางสาวสุนิษา
นางจิระวรรณ

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
รุงฤทัยวัฒน

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
ณรงค
สุเทพ
สุทธิรักษ
ตรี
สุนิษา
จิระวรรณ

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
รุงฤทัยวัฒน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

หมาย
เหตุ

ผูเขารวมประชุม (ตอ)
ลำดับ
ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล
นางสาวโสภา จันทรแกว
นางธิดารัตน ชูแกว
นายคีตวิทย แกวแกมจันทร
นางธิดารัตน ชูแกว
นางอุบลรัตน รณศิริ
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นายสมพร
ภูปาน
นายวิชชา
ศรีเทพ
นางอัญชลี
สมาทิน
นายวิญู
ชูสกุล

-2ตำแหนง
ผูอำนวยการกองคลัง
รก.ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองชาง
รก.ผูอำนวยการกองการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูแทนชุมชนตลาดเกษตร

ลายมือชื่อ
โสภา
ธิดารัตน
คีตวิทย
ธิดารัตน
อุบลรัตน
อัญชลี
สมพร
วิชชา
อัญชลี
วิญู

จันทรแกว
ชูแกว
แกวแกมจันทร
ชูแกว
รณศิริ
อิสสภาพ
ภูปาน
ศรีเทพ
สมาทิน
ชูสกุล

หมาย
เหตุ

กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เรี ย นท า นประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ คณะผูบริหาร หัวหนา
เลขานุการสภาเทศบาล
สวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามั ญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกั บวันพุ ธที่ 30
มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลร อนพิบูลย ขณะนี้
สมาชิ ก มาครบองค ป ระชุ ม แล ว ขออนุ ญาตเรี ยนเชิ ญท านประธานได จ ุ ดธู ปเที ยนบู ชา
พระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ขออนุญาตอานประกาศ
ประกาศอำเภอรอนพิบูลย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564
.....................................
ดวยประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดยื่นหนังสือตอนายอำเภอรอนพิบูลย
ขอเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564 ตั้งแตวันที่ 16 – 30
มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาขออนุ มัติโ อนเงิ นงบประมาณไปตั้ งจ ายเปนรายการใหม
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเรื่องอื่น ๆ
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 26 แห ง พระราชบั ญ ญั ต ิ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1602/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอรอน
พิบูลย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.
2564 ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 15 วัน
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

-3จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
นูรดี อับดุลราฮิม
(นายนูรดี อับดุลราฮิม)
นายอำเภอรอนพิบูลย
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล ดำเนินการตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญคะ
เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาราชการ และผูที่รับฟงเสียงตามสาย
ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564
ซึ ่ งตรงกั บ วั นพุ ธที่ 30 มิถุน ายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 10 วาระ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบ
การประชุม นะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สำหรับวันนี้ มีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ อยู 1 เรื่อง คือ
เรื่องการจัดตั้งศูนยอำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ เปนหนังสือแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในคณะกรรมการของอำเภอร อ นพิ บ ู ล ย มี ผ ู  ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งที ่ เ ป น บุ ค ลากรของเทศบาล
3 ตำแหนง ไดแก 1. นายกเทศมนตรี 2. สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 ทาน 3. ปลัดเทศบาล
ซึ่งเมื่อมีการประชุมปลัดเทศบาล จะแจงใหทราบเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ในศูนยฯ ดังกลาว
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตำบลร อนพิ บูลย ครั้งแรก ประจำป พ.ศ. 2564
ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ครั้งแรก ประจำป 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งรายงานการประชุม
มีอยูดวยกัน 22 หนา ประกอบดวย 8 วาระ หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน
ผูไมมาประชุม ไมมี ผูเขารวมประชุม จำนวน 10 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุม
เพิ่มเติมจากหนาที่ 1 อีกจำนวน 6 ทาน และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม
หนาที่ 3 เปน ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานนำสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดกลาวคำปฏิญาณตน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จนถึง หนาที่ 7
มติที่ประชุมเห็นชอบเลือก นายสุรเชษฐ สุรภักดี เปนประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
หนาที่ 8 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จนถึง
หนาที่ 9 มติที่ประชุมเห็นชอบเลือก นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ เปนรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย หนาที่ 10 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

-4จนถึง หนาที่ 11 มติที่ประชุมเห็นชอบเลือก นางจารีวัฒน กุลเจริญ เปนเลขานุการสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวัน
ของสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2564 จนถึง หนาที่ 13 มติที่ประชุมเห็นชอบใหกำหนด
วันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2564 ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 - 10 มิถุนายน 2564
มีกำหนด 30 วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 มีกำหนด 30 วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน
และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำป 2565 จนถึง หนาที่ 14 มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 2565 ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 – 2 มีนาคม
2565 มีกำหนด 30 วัน และระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาท องถิ่น
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) จนถึ ง หนาที่ 15 มติที่ป ระชุมเห็น ชอบใหมี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน และประเด็นที่สองใหสมาชิกไดเสนอ
ชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยใหเสนอชื่อครั้งละคนจนครบ 3 ทาน จนถึง
หนาที่ 16 มติที่ประชุมเห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย
1. นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ 2.นายพงศกร พงษเกษมพรกุล 3. นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
หนาที่ 17 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ไดนำเสนอมาตรการ
ปองกันโรคโควิด – 19 โดยใหจัดหาหนากากอนามัยและเจลลางมือ พรอมแจกจายใหพี่นอง
ประชาชน นายเอกชัย ศรีพิทักษ ฝากเรื่องขุดลอกคูคลองในชวงหนาฝน นายจักรพันธุ
จุลภักดิ์ สนับสนุนแนวคิดของนายพงศกร พงษเกษมพรกุล เรื่องมาตรการปองกันโรคโควิด – 19
และเสนอใหมีการใชแอฟพิเคชั่น Face book ไลนสดในการประชุม และขอติดตามงานที่คาง
อยูจำนวน 10 โครงการ และเรื่องสถานธนานุบาลอยากใหดำเนินการตอ นายจักรกริศน
แปนเพ็ชร ไดสะทอนปญหารถขยะสงกลิ่นเหม็น นายพรเทพ เพชรอนันต ไดชี้แจงเรื่ อง
การจัดซื้ออุปกรณหนากากอนามัยเพื่อแจกจายใหพี่นองประชาชน จำนวน 2,300 ครัวเรือน ๆ ละ
25 แผน สเปรยแอลกอฮอล 1 ขวด/ครัวเรือน และเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 เครื่อง เงินสำรองจาย
ไมเพียงพออยูในขั้นตอนการเสนอโอนเงินงบประมาณ และทานนายกฯ ไดชี้แจงวาทาน ส.ส.ชัยชนะ
เดชเดโช และ ทานนายก อบจ.กนกพร เดชเดโช ได น ำรถมาฉี ด พ น ฆ า เชื ้ อ ตามพื ้ น ที ่ เ สี ่ ย ง
นำหน า กากอนามั ย และเจลแอลกอฮอล ม ามอบให ก ั บ อสม.เพื ่ อ แจกจ า ยให ก ั บ พี ่ น  อ ง
ประชาชน และนายสุรเชษฐ สุรภักดี แสดงความยินดีกับคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน
ที่ไดรับการเลือกตั้งเขามา และขอเชิญทุกทานแนะนำตัว หนาที่ 21 สมาชิกสภาทุกทานไดแนะนำ
ตัวตอสภาเทศบาล และนายสมคิด กาฬสุวรรณ ปลัดอำเภอ เจาพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน นายอำเภอรอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลาวปดประชุม จนถึง หนาที่ 22 ปดประชุม เวลา 11.50 น. ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุม
เพียงแคนี้คะ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

-5ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแกไข ในสวนที่ไมถูกตอง
บาง ครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ดิฉันขอแกไขรายงานการประชุม หนาที่ 16 ที่เปนคำพูดของดิฉัน เรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดิฉัน นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอ
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทานที่ 3 ครับ ขออนุญาตแกไขจาก
ครับ เปน คะ
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแกไข ในสวน
ที่ไมถูกตองเพิ่มเติมอีกบาง หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะขอแกไขในสวนที่ไมถูกตองอีก ผมถือวา
สภาแหงนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร อนพิบู ลย ครั้งแรก ซึ่งประชุ มเมื่อวั นที่
7 พฤษภาคม 2564 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก ประจำป 2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ตอไป การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2564
ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน สำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งรายงานการประชุม มีอยูดวยกัน 22 หนา ประกอบดวย
5 วาระ หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 13 ทาน ผูไมมาประชุม ไมมี และผูเขารวม
ประชุม จำนวน 5 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 อีกจำนวน
14 ทาน และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม หนาที่ 3 เปน ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ สำหรับครั้งนี้ ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย จนถึง หนาที่ 9 ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล หนาที่ 10 สมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทานที่ 1
จำนวน 2 ทาน ไดแก นายจักรกริศน แปนเพ็ชร และนายสุรเชษฐ สุรภักดี มติที่ประชุมเห็นชอบ
เลือก นายสุรเชษฐ สุรภักดี เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทานที่ 1 หนาที่ 11 สมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทานที่ 2 จำนวน 1 ทาน คือ นายจักรกริศน
แปนเพ็ชร มติที่ประชุมเห็นชอบเลือก นายจักรกริศน แปนเพ็ชร เปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ทานที่ 2 และสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทานที่ 3 คือ
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล จำนวน 1 ทาน มติทปี่ ระชุมเห็นชอบเลือก นายพงศกร พงษเกษม
พรกุล เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทานที่ 3 สรุปวาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มีจำนวน
3 ท าน ดั งนี ้ 1. นายสุรเชษฐ สุรภักดี 2. นายจักรกริ ศน แปนเพ็ชร 3. นายพงศกร
พงษเกษมพรกุล ตอไปการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

-6สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานที่ 1
จำนวน 2 ทาน ไดแก นายวัชระ ภูประเสริฐ และนายจักรฤทธิ์ ชุมแกว มติที่ประชุมเห็นชอบ
เลือก นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ทานที่ 1 ตอไปสมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ทานที่ 2 มีสมาชิกสภาเสนอ จำนวน 1 ทาน คือ นายสมพร สุขสวัสดิ์ มติที่ประชุมเห็นชอบ
เลือก นายสมพร สุขสวัสดิ์ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทานที่ 2
จนถึง หนาที่ 12 หนาที่ 13 สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาเทศบาล ทานที่ 3 จำนวน 1 ทาน คือ นายเอกชัย ศรีพิทักษ มติที่ประชุมเห็นชอบ
เลือก นายเอกชั ย ศรีพิทักษ เปนคณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาล
ทานที่ 3 และระเบี ยบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิ กสภาเทศบาล
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรอนพิบูลย หนาที่ 14
มีสมาชิกเสนอชื่ อคณะกรรมการกองทุนหลั กสุขภาพ ทานที่ 1 คือ นางอำไพ ศิริแกว และ
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ มติที่ประชุมเห็นชอบเลือก นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ เปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทานที่ 1 หนาที่ 15 สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทานที่ 2 จำนวน 1 ทาน คือ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม มติที่ประชุม
เลือก นางสาวอุไรวรรณ สีงาม เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทานที่ 2 และ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ นายเอกชัย ศรีพิทักษ แจงมา 2 เรื่อง 1. การขุดลอกคูคลองบ าน
นายเขิน สุขจอง พอฝนตกน้ำจะเออลนเขาบาน 2. เรื่องถนนเปนหลุมเปนบอ ขอใหสำรวจ
ทุกเสนทาง นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ขอหารือเรื่องขอใชน้ำจากศาลเจาพระ 108 เพื่อให
ประชาชนหลังศาลเจาไดมีน้ำใชในชวงที่น้ำบาดาลขาดแคลน หนาที่ 16 นายวัชระ ภูประเสริฐ แจงมา
3 เรื่อง 1. เรื่องการติดตั้งหอกระจายขาวของกลุมชุมชนสัจจะอยูหนาตลาดสดเทศบาล 2. เรื่องฝาคู
ระบายน้ำตลาดสดเทศบาล 3. เรื่องถนนสายตลาดใหมเชื่อมตอนาโพธิ์ ตอนนี้โครงการทั้งหมดได
ประมาณการเรียบรอยแลว พรอมจะดำเนินการในป 2565 นายสมพร สุขสวัสดิ์ แจงมา 4 เรื่อง
1. ตัดกิ่งไมริมถนนในเขตเทศบาล 2.ประชาชนขอถังขยะ 3. หองน้ำตลาดใหมมีกลิ่นเหม็น
และฝาเพดานพัง 4. ขุดลอกคูระบายน้ำ ศาลาจาก - เขานอย และทานนายกฯ ไดพูดคุยเกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาดานตาง ๆ จำนวน 5 โครงการ
1. โครงการเชื่อมตอน้ำดิบจากทำนบ 1 โครงการกอสรางระบบทอน้ำประปาของชลประทาน
ที่ 15 จังหวัดนครศรีฯเพื่อชวยเหลือชวงฤดูแลงในเขตเทศบาล
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ณ บริเวณหลุมน้ำบานทายเรือ หมูที่ 12
3. การกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายเรียบทางรถไฟ บานหนองเปด ศาลาไฟไหม
เชื่อมตอสาย อบต.รอนพิบูลย ทางลัดไปบานจำปา
4. โครงการก อสร างคู ระบายน้ ำเทศบาลตำบลร อนพิบ ูลย อบต.ร อนพิบ ูลย หมูที่ 13
เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมในพื้นที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
5. โครงการกอสรางถนน คสล. สายตลาดใหม – บานนาโพธิ์ หมูที่ 7 และหมูที่ 14 ในชวงฤดูฝน
จะมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลผานทำใหถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานชำรุด เปนการบูรณาการ
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

-7ร วมกั นระหว างเทศบาลร อนพิ บ ู ลย อบต.ร อนพิ บ ู ลย อบต.ทุ  งโพธิ์ จนถึ ง หน าที ่ 18
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดพูดคุย 4 เรื่อง
1. ขอชื่นชมกิจการสภาที่ไดถายทอดการประชุมทาง Facebook Live
2. เรื่องตั้งกลุมผูใชน้ำหลังศาลเจาพระ 108 เสนอใหกองชางเรงสำรวจประมาณการ อาจจะมี
งบประมาณเหลือปลายปงบประมาณ
3. อยากใหผูบริหารประสานแขวงการทาง เรื่องการทำทอระบายน้ำ ชวงฝนตกหนักน้ำจะไปทวม
ขังในตลาดรอนพิบูลย ตลาดในจานเรียว น้ำจะไหลไปถึงชุมชนปรีชาทอง – นาลึก
4. ใน 5 โครงการที่ทานนายกฯ ไดของบประมาณ อบจ.นครศรีฯ ผมอยากเสนอถนนลาดยาง
หนองเป ด ถ าเปลี ่ ยนทั น อยากใหเปลี่ยนเป นคอนกรีตเสริ มเหล็กนาจะดีกว า ซึ่งบริเวณนั้น
น้ำจะทวมขัง ถาเปนถนนคอนกรีตคงใชงานไดยาวนานกวา จนถึง หนาที่ 19 นางอำไพ ศิริแกว
เสนอใหฉีดพนหมอกควัน เพราะเขาหนาฝนแลว ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ไดตอบ
ขอซักถามที่ทานสมาชิ กสภาไดเสนอมาเรื่องไฟฟา และเรื่องหลุมบอ ทานนายกฯ ไดพูดคุ ย
เกี่ยวกับระบบการทำงานของเทศบาลโดยจะมีการสั่งงานที่ชัดเจนตามสายการบังคับบั ญชา
พี่นองประชาชนสามารถแจงปญหาตาง ๆ ผานทางฝายบริหาร ขาราชการ พนักงาน ฝายบริหาร
จะไดพิจารณาสั่งการใหสวนที่เกี่ยวของดำเนินการในเรื่องนั้นตอไป หนาที่ 21 นายสุเทพ ฤทธิรัตน
พูดคุยเรื่องการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไปไดถึงอนุบาล นายตรี วิสุทธิคุณ พูดคุยถึงเรื่อง
การทำหนาที่ของทีมบริหาร มีสวนที่จะชวยได คือ ดานเศรฐกิจและสังคม การสงเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ นางสาวสุนิษา เทวเดช พูดคุยยินดีที่ไดทำงานรวมกัน ปดประชุม เวลา 12.30 น.
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุ ณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาท านใดจะขอแก ไข ในสวนที่ไม
ประธานสภาเทศบาล
ถูกตองบาง ครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 3
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ย นท า นประธานสภา วั น นี้ค ณะผู บ ริห ารขอเสนอญัต ติ เรื่ อ งขออนุมัติโ อนเงิน
นายสุทธิรักษ มั่นคง
งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ดวยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

-81. คาจัดซื้อชุดโตะทำงาน 3 ชิ้น ประกอบดวย
- โตะทำงานโลง ขนาด กวาง 200 x ลึก 95 x สูง 76 ซม.
- ตูขาง : ขนาด กวาง 120 x ลึก 40 x สูง 75 ซม.
- ตูล ิ้นชัก : มีลอ ขนาด กวาง 40 x ลึก 48 x สูง 55 ซม.
2. คาจัดซื้อเกาอี้สำนักงานลอเลื่อน ขาไม+ทาวแขนไม

เหตุผล

เนื่องจากสำนักปลัดเทศบาล ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน ไว
ดังนั้น จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายจากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
คาจัดซื้อโตะทำงาน (ประกอบดวย โตะทำงานโลง, ตูขาง และตูลิ้นชัก)
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 25,000.- บาท
คาจัดซื้อเกาอี้สำนักงานลอเลื่อน ขาไม+ทาวแขนไม
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 7,300.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ อครุภัณฑสำนักงาน โตะทำงาน 1 ชุด และเกาอี้สำนักงาน
ล อเลื ่ อน จำนวน 1 ตั ว ตามราคาท องถิ ่ น สำหรั บใช ปฏิ บ ั ต ิ งานภายในห องทำงานของ
นายกเทศมนตรี (เป น ไปตามหนั ง สื อ กรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ ่ น ด ว นมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564)
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 32,300.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝายการเมือง)
ประเภท คาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จำนวน 32,300.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 32,300.- บาท
รวมโอนเพิ่ม – โอนลด จำนวน 2 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 32,300.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

-9การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ญัตตินี้เปนญัตติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ 2564 ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน แตใจความที่ผมสรุปมาได
คงใชปฏิบัติงานในหองทำงานของนายกเทศมนตรี ผมมีประเด็นอยู 2 ประเด็น
ประเด็นแรก โตะทำงานเกา เจาของญัตติ คือ สำนักปลัดเทศบาล กลาเอาตำแหนงมายืนยัน
ไหมวาเสื่อมสภาพ การทำงานของสภาในรอบนี้ กระผมและเพื่อนสมาชิกสภาไดเดินสำรวจแลว
โตะยังคงอยูในสภาพเรียบรอย ครบทุกชิ้น โตะชุดนี้ปกติใชทำงานหองนายกเทศมนตรี
ประเด็นที่ 2 การบริหารงบประมาณ ถาโตะยังคงสภาพอยูเหมือนเดิม ยังคงใชงานไดดี
มีความสวยงาม การใชงบประมาณใหคุมคา จำนวนเงินสามหมื่นกวาบาท
เนื่องจากผมไดเห็นหนังสือ ที่ นศ 52501/562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เปนหนังสือ
ของ นายณรงค แซใช นายกเทศมนตรี เรื่องการขอรับเงินสนับสนุนเงินสมทบกองบุญสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 100,000.- บาท ตรงนี้คือ ทานชะลอจายหรือจะระงับ
ไมจายเงิน ดวยเหตุผล เทศบาลฯ ยังตองใชงบประมาณในการแกไขปญหาความเดื อดร อน
เรงดวนใหกับประชาชนดานโครงสรางพื้นฐาน และดานอื่น ๆ อีกหลายโครงการ จึงจำเปนตอง
ชะลอสนับสนุนเงินสมทบใหกับกองบุญสวัสดิการชุมชน ประจำป 2564 ออกไปกอน
ทานประธานที่เคารพครับ ทานลองเปรียบเทียบดูเงินสามหมื่นกวาบาท กับโตะทำงาน 1 ทาน
ประโยชนไดกับใครกี่คน เงินหนึ่งแสนบาทสนับสนุนใหกับองคกร ขณะนี้มีสมาชิกอยู 1,600 คน
ซึ่งกองบุญสวัสดิการชุ มชนดูแลคนตั้ งแต เกิ ดจนตาย เมื่อเกิดภัยพิบัติยังสนับสนุนมาให กับ
เทศบาลฯ อีก การที่เงินหนึ่งแสนดูแลคนทั้งเทศบาลฯ กับเงินสามหมื่นบาทที่จะมาซื้อโตะเกาอี้
ผมอยากทราบวา ผมอภิปรายถึงขนาดนี้แลว เพื่อนสมาชิกสภาทั้ง 12 ทาน ยังอยากจะยกมือ
ผานมตินี้อีกหรือไม ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายอีกบางครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ญัตตินี้ผมเห็นดวยกับ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ เพราะโตะ เกาอี้ ตัวเกายังใชงานได
ยังใหมอยูเลย ที่ผมไปเดินดูของขาราชการบางกองชำรุดแลว นาจะดำเนินการจัดซื้อใหสวยงาม
โตะทำงานของขาราชการตองใชนั่งทำงาน ถาเสนอแบบนั้นมานาจะดีกวา ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

-10เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุ ม ทุ กท าน โต ะทำงานที ่ ผมนั ่ งอยู  ตอนนี ้ ของอดี ตนายกฯ ซื ้ อมา 10 ป แล วครั บ
ทานอดีตนายกฯ เมื่อคราวรับตำแหนง ก็ซื้อใหมไมเห็นจะแปลกอะไร นายกฯ ทุกคนที่เขามาทำงานใหม
จะตองนั่งโตะใหม ผมเรียนใหสมาชิกทุกทานไดเขาใจดวย โตะทำงานของอดีตนายกฯ ที่ผมนั่ง
มันเกาแลว ฝากเรียนทานประธานถึงสมาชิกทุกทานดวยครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมขอคัดคานในสวนของขอมูลอาจจะผิดพลาด ที่ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง
ไดกลาวไปเมื่อสักครูนี้ โตะตัวนี้ไมใช 10 ป จัดซื้อปไหน เดี๋ยวใหสำนักปลัดเทศบาลนำขอมูลมา
เลยนะครั บ แต ผมพู ดถึ งความเหมาะสม ความคงสภาพ ความสวยงาม ไม ใช ว  าเปลี ่ ยน
นายกเทศมนตรีครั้งหนึ่งตองซื้อใหม ขนาดโตะจะมีขนาดของตำแหนงอยูนะครับ วาตำแหนงไหน
ผมไมอยากลงรายละเอียด ใหลึกนะครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะซักถามหรืออภิ ปราย
เพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมถือวาคาใชจายงบประมาณทุกบาททุกสตางค เปนเงินภาษีของพี่นองประชาชน
เรื่องงบประมาณทุกกอง/ฝาย ยิ่งสำคัญ ปลัดเทศบาลเปนเจาของงบประมาณในการเบิกจาย
ผูที่ปฏิบัติงานก็ตองยึดระเบียบกฎหมายในการเบิกจายเงิน เมื่อวันที่ผมแถลงนโยบายดานที่ 6
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลรอนพิบูลย แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สนับสนุนวิถีชีวิตประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมในทุกระดับประชาชน ภายใตขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม อันดีงามของบานเมืองเรา
6.2 บริหารจัดการเมืองรอนพิบูลย ตามหลักธรรมาภิบาล และประกอบไปดวย หลักนิติธรรม
คือ ถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ หลักคุณธรรม คือ ยึดความถูกตองดีงาม
หลักความโปรงใส เปดเผยขอมูลขาวสาร อยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได หลักการมี
สวนรวม คือ ประชาชนมีสวนรวม รับรู และรวมเสนอความคิดเห็น หลักความรับผิดชอบทั้ ง
ผูบริหาร ขาราชการ ทั้งฝายการเมืองและฝายประจำ ปฏิบัติหนาที่อยางดี หลักความคุ มค า
ผูบริหาร ขาราชการ ตองใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคามากที่สุด
6.3 ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ ความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน จัดใหมีบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ One stop service หรือใหบริการทางอินเตอรเน็ต ผูบริหารจัดซื้อมาไมไดเอามาเปน
สมบั ติ ของตั วเอง สมัยหนาใครขึ้นมาบริหาร เขาก็ดำเนินการในสิ่งที่เขาพอใจ ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรี ผมก็ตองดูทางวิทยาศาสตร ไสยศาสตร ผมถือวาชุดที่แลวผูบริหารนั่งอยูโตะนั้น
ผมก็ไมอยากนั่ง ผมถือนะครับ พฤติกรรม ที่เขานั่งแลว มีปญหาเรื่องอะไร ผมขออนุญาตไมบอก
กลาวในที่นี้ สมมุติวาสมัยหนา นายสุรเชษฐ สุรภักดี ขึ้นมานั่งเปนผูบริหาร ผมวานาจะดีกวา
ที่ตั้งซื้อในสมัยนี้ครับ ขออนุญาตชี้แจงแคนี้ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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ขอขอบคุ ณ ท านนายกฯ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื ออภิ ปราย
ประธานสภาเทศบาล
เพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
เลขานุการนุการสภา
ทุ กท าน ตามทะเบี ยนครุ ภ ั ณฑ ในส วนโตะทำงานของนายกเทศมนตรี ที่ผ  านมา ซื้อล าสุ ด
เมื ่ อวั นที ่ 5 กั นยายน 2554 จำนวน 50,000.-บาท ในระดั บ 9 สำหรั บตำแหนงนายกฯ
พรอมดวยเกาอี้ แตในทะเบียนคุมไมไดกำหนดราคาไว ขอบคุณคะ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาล
อีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน เอกสารยืนยันชัดเจนนะครับ 10 ปเต็ม แตผมยืนยันในเรื่องของสภาพ ผมอยากให
ผูบริหารเขาใจดวย เรื่องการบริหารงบประมาณ เงิน 30,000.- บาท กับเงิน 100,000.-บาท ที่
ทานไมจายใหกองบุญสวัสดิการชุมชน ซึ่งดูแลคนทั้งเทศบาล กับเงิน 30,000.- บาท เพื่อซื้อ
ความสบายใจของทาน ขอใหเพื่อนสมาชิกทั้ง 12 ทาน ใชเหตุผลในการพิจารณา ขอบคุณครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรื อ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมื อ
เห็นชอบ 4 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือไมเห็นชอบ 6 ทาน
และงดออกเสียง 1 เสียง)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 4 ทาน ไมเห็นชอบ 6 ทาน และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวด คาครุภัณฑ
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
เรี ย นท า นประธานสภา วัน นี้คณะผูบริหารขอเสนอญัต ติ เรื่ อง การขออนุมัติโอนเงิน
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ยประจำป
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยกองการศึกษา ไดเสนอโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการติดตั้ง
ระบบกล องโทรทั ศนวงจรปด ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบ ูลย งบประมาณ
300,000.- บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยใหแกเด็กเล็กและครู
ศพด.ทต.รอนพิบูลย รวมทั้งทรัพยสินของทางราชการ และนายกเทศมนตรีไดประกาศการ
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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เหตุผล
เนื่องจาก กองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไว
แตมีความจำเปนตองดำเนินการ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกำหนดระดับ
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย
จำนวน 300,0๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด จำนวน 1 ระบบ
(กล องโทรทั ศน ว งจรป ด ชนิ ด IP cameras จำนวน 18 ตั ว , กล องโทรทั ศน ว งจรป ด
ชนิด IP PTZ camera จำนวน 1 ตัว) และอุปกรณประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมติดตั้ง
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนาที่ 4 ลำดับที่ 3
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 300,0๐๐ บาท
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
- จัดงานวันเด็กแหงชาติ
จำนวน 170,0๐๐ บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
- จัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญู
จำนวน 130,0๐๐ บาท
รวมโอนลด จำนวน 300,๐๐0 บาท
รวมโอนเพิ่ม-โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 300,0๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พิจารณาอนุมัติตอไป
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

-13ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ งบประมาณ 300,000.- บาท ผมเห็นดวยกับญัตตินี้ครับ อยากให
คณะผูบริหารทำสเปคมาใหดูเพื่อเราจะไดพิจารณา ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ญัตตินี้ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง ไดประโยชนตอสวนรวมเปนอยางมาก เราอาจจะปกปอง
ไมไดแตเราสามารถติดตามได สิ่งไหนที่เปนประโยชนตอสวนรวมเรายกมือผานใหอยางแนนอน
แตวาญัตตินี้มีแค 2 หนา เมื่อวันจันทรที่ผานมา ผม ทานประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภา
เดินไปหา นายวิชชา ศรีเทพ ที่หองกองการศึกษา เพื่อไปขอสเปค และขอใหเขาพรีเซ็นตงาน
ผมอยากใหแนบเอกสารพรอมกับสเปคมาดวย เพื่อประกอบการพิจารณา สมาชิกสภาเขาดูรูเรื่องครับ
เพราะทุกสิ่งทุกอยาง คือความรับผิดชอบของสภาทั้งสิ้น ญัตตินี้ผมไมอยากใหตกไป คราวตอไป
ผมขอเปนเอกสารประกอบมาดวยนะครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผมไดใหเจาหนาที่ไปสอบถามเรื่องสเปคที่นครศรีฯ สักครู
จะใหเจาหนาที่อภิปรายครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพิ่มอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผมไดพูดคุยกั บสมาชิกเบื้องตนแล วว าใหเขี ยนชื่ อ
โครงการกอนรายละเอียดครั้งตอไปเราก็จะนำมาให ขอเรียนใหทราบเพียงแคนี้ ครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมเขาใจในเรื่องของการคุยนอกรอบ อาจจะมีเรื่องของหัวขอโครงการ แตผมพูดถึง
ระเบียบวิธีการของงานสภาครับ เรื่องของการพิจารณาที่ทานจะตองสงมาใหพิจารณา ที่คุยนอกรอบ
นำชื่อโครงการมาได ซึ่งเปนรายละเอียดของคอมพิวเตอร กลองโทรทัศนวงจรปด ตองนำ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวิชชา ศรีเทพ
นักวิชาการศึกษาฯ

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

-14รายละเอียดตามมาตรฐานของกระทรวง ICT หรือมาตรฐานครุภัณฑ นำรายละเอียดเพิ่มเขามา
เพื่อประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายวิชชา ศรีเทพ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งกลองวงจรปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ขออนุญาตเสนอเปนสไลด งบประมาณตั้งไว 300,000 บาท มีวัตถุประสงค
และความสำคัญดังนี้
1. ดูแลความปลอดภัยใหแกเด็กนักเรียน
2. ปกปองทรัพยสินของทางราชการ
3. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย
4. เปนการพัฒนาสูความเปนเลิศดานการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
สำหรั บขั ้ น ตอนในการตั ้ งงบประมาณ กองการศึ กษาได ร ั บ นโยบายจากผู  ป กครอง
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับโครงการนี้ ไดใหผูประกอบการที่เกี่ยวของกั บการ
ติดตั้งกลองวงจรปด นำแปลนอาคาร รูปแบบกลองที่ตองการ และไดไปปรึกษากับ ICT จังหวัดนครศรีฯ
ไดรายละเอียดมาวากลองมีความละเอียดขนาดไหน สามารถบันทึกไดกี่วัน หลังจากนั้นรานยื่น
ใบเสนอราคาพร อมอุ ปกรณติดตั้ง และดำเนินการตาง ๆ รานเสนอมาเกือบ 300,000.- บาท
รายละเอียดโครงการเพื่อใชเปนคาติดตั้งกลองวงจรปด จำนวน 1 ระบบ ประกอบดวย กลองวงจรปด
IP cameras 18 ตัว คือ กลองที่อยูกับที่ และกลองที่เปน Fisheye มองได 360 องศา จำนวน
1 ตัว รวมทั้งหมด 19 ตัว การติดตั้งกลอง เจาหนาที่ ICT แนะนำวาใหติดแบบเห็นโดยรอบ
ผมขออนุญาตอธิบายแตละตัว ตามลูกศรที่ชี้ กลองหมายเลข 1 – 3 ดานหนาทางเขากลอง
หมายเลข 4 หองของครูนิสา จุลภักดิ์ กลองหมายเลข 5 สองบริเวณทางเดิน หมายเลข 6 เห็นตั้งแต
ประตู ทางเข าเกื อบถึงดานหลัง หมายเลข 7 มองไปทางทิศใต หมายเลข 8 หองทานข าว
หมายเลข 9 – 11 เปนมุมมองยอยไปดานหลังของศูนยเด็กเล็กฯ หมายเลข 10 มุมมองไปที่
สนามเด็กเลน หมายเลข 12 – 13 กลองบริเวณทางเดินมองสวนทางกับกลองอีกตัวหนึ่ง บริเวณ
หองทานขาว กลอง 14 – 16 บริเวณดานขางสนามเด็กเลน หมายเลข 17 บริเวณดานหนาเฉลียง
หมายเลข 18 เปนกลองที่สามารถมองได 360 องศา จะอยูหองโถงตรงกลาง และกลองตั ว
สุดทายที่จุดพักคอยของผูปกครอง กลองวงจรปด 18 ตัว ใชตามมาตรฐานครุภัณฑ ที่จริงแลว
โครงการนี้เราเริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนมกราคม มาตรฐานตัวนี้ยังไมออก เมื่อวานผมไดไปคุยกับ
เจาหนาที่ ICT เขาบอกวาใชมาตรฐานตัวนี้ไดเลย และกลองอีกตัวเปนกลอง Fisheye ซึ่งไมมี
เอกสารในครุภัณฑ จะตองผานคณะกรรมการ ICT จังหวัดนครศรีฯ สวนอุปกรณบันทึกภาพ 32
ชองราคา 120,000 บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑของเดือนกุมภาพันธ 2564 นี้คือเอกสารแนบ
เมื่อมีการกำหนดราคามาตรฐาน ผมจึงคิดแกไขการติดตั้ง ออกเปน 4 แบบ ครับ
แบบที่ 1 ตัวบันทึก 32 ชอง ราคา 120,000 บาท เครื่องสำรองไฟ ราคา 5,800 บาท
โทรทัศน LED 32 นิ้ว 5,400 บาท จำนวน 1 เครื่อง วันกอนที่นำเสนอ 40 นิ้วไป เปนราคากลาง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวิชชา ศรีเทพ
นักวิชาการศึกษาฯ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

-15เราสามารถจัดซื้อไดแตตองเอาราคาแตละรานมาเปรียบเทียบ เนื่องจากวาโครงการนี้เราได
ดำเนิ นการตั ้ งแต เดื อนมกราคม เรายังไมมีราคากลางมาตรฐานครุภ ัณฑ ซึ่ งพอมี มาตรฐาน
ครุภัณฑ ทำใหราคา แตละแบบจะแตกตางกัน ผมเลยทำรูปแบบมาใหทางสภาพิจารณา
ราคากลอง 18 ตัว ทางราน เสนอมา ตัวละ 3,350 บาท เนื่องจากตอนนั้นเรายังไมมีราคา
มาตรฐานราคากลางและกล อง FISHEYE ราคา 9,500 บาท ตั วบั นทึ กขนาด 32 ช อง
พรอมฮารดดิส ราคา 69,400 บาท เครื่องสำรองไฟ ราคา 5,800 บาท โทรทัศน 40 นิ้ว ราคา
7,500.- บาท และคาติดตั้งทอ คาสายไฟ คาสายอินเตอรเน็ต เปนเงิน 299,950 บาท
แบบที่ 2 พอทราบราคากลางแลวผมมาตั้งราคาใหม กลองวงจรปดตามมาตรฐานครุภัณฑ
ราคาตามเกณฑ ราคา 3,000 บาท จำนวน 18 ตัว ราคา 54,000 บาท เรายังคงไวซึ่งกลอง
มุมกวาง ราคา 9,500 บาท ไมไดมีในราคามาตรฐาน ตัวบันทึก 32 ชอง ราคา 120,000 บาท
เครื ่ องสำรองไฟ 1 KVA ราคา 5,800 บาท โทรทั ศน ปรับมาเปนขนาดมาตรฐานครุ ภ ั ณฑ
เดือนธันวาคม โทรทัศน 32 นิ้ว ราคา 5,400 บาท จากราคา 7,500 บาท และนำราคาจาก
รานที่เขาเสนอราคารวมแลว เปนเงิน 342,100 บาท ราคากระโดดขึ้นเนื่องจากราคากลองวงจร
ปดจาก 3,350 บาท ลดลงมาเหลือ 3,000 บาท แตตัวบันทึกพรอมฮารดดิส จากราคา 69,400 บาท
เพิ่มขึ้นเปน ราคา 120,000 บาท คือ ราคาแตกตางกันมาก
แบบที ่ 3 เป นการปรั บกล องลดลงให เหลื อ 16 ตั ว ราคา 3,000 บาท รวม เป นเงิ น
จำนวน 48,000 บาท เพื่อที่จะลดงบประมาณ ใหการบริหารงบประมาณถูกตอง มีคุณภาพมาก
ยิ ่ งขึ ้ น ตั วบั นทึ กจาก 32 ช อง เหลื อ 16 ช อง ตามมาตรฐานราคากลาง จาก 120,000 บาท
เหลื อ 57,000 บาท ส วนรายละเอี ยดอื ่ น ๆ ยั งคงไว โทรทั ศน 40 นิ ้ ว ราคา 7,500 บาท
ส วนค าติ ดตั ้ งดำเนิ นการยั งคงไว ตามที ่ ทางร านเคยประมาณการไว ทำให งบประมาณเหลื อ
เปนเงิน 271,590 บาท โดยนำกลอง FISHEYE ราคา 9,500 บาท ออก
แบบที่ 4 นำกลอง FISHEYE กลับเขามา ใชกลอง 15 ตัว เพิ่มกลอง FISHEYE 1 ตัว ราคา
9,500 บาท ใชตัวบันทึกขนาด 16 ชอง เหมือนเดิม ราคา 5,700 บาท เพิ่มขนาดสำรองไฟเปน
2 KVA ราคา 12,000 บาท โทรทัศน 40 นิ้ว สวนรายละเอียดคาติดตั้งอยางอื่นคงเดิม รวมแลว
เปนเงิน 278,450 บาท
สรุปวากลองกี่ตัวครับ เพราะในญัตติ 18+1 เปน 19 ตัว เดี๋ยวจะไมตรงกับเอกสารอีก
ขอเสนอแบบที่ 4 ครับ เหมาะสมที่สุดแลว เนื่องจากตอนที่เราเสนอเขามายังไมมีมาตรฐาน
ราคากลาง ลองมาคิ ดดู ถ ามี กล อง 15 ตั ว กล อง FISHEYE 1 ตั ว โดยใช บ ั นทึ ก 16 ช อง
ลดจำนวนกลองลงแตยังครอบคลุมอยูภายในงบประมาณ 300,000.- บาท ครับ
ขอขอบคุ ณ นายวิ ชชา ศรีเทพ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน การพรีเซ็นตดีเกินคาดครับ ไดขอมูลมาเต็มที่ ไมทราบวาทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน
จะยื่นญัตติใหมไหมครับ ที่ทานยื่นมา 18 ตัว ทานสามารถเปลี่ยนตามที่นายวิชชา ศรีเทพ
บอกไดนะครับ เดี๋ยวจะไมตรงกันและเกิดความผิดพลาด ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

-16นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรื อ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
รองนายกเทศมนตรี
ทุกทาน โครงการนี้ยื่นญัตติมาในงบประมาณ 300,000 บาท จำนวน 19 ตัว และเมื่ อวาน
นองเขาเพิ่ งได ราคากลางมา ผมคิดวาน าจะไมตองยื ่นใหม แตขอแก ไขเป น จำนวน 15+1
งบประมาณลดลง คุณภาพดี และเพิ่มตัวสำรองไฟ จาก 1 KVA เปน 2 KVA ขอบคุณครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
ประธานสภาเทศบาล
หรืออภิปรายบางครับ สรุปวากลอง จำนวน 16 ตัว ตามที่ นายวิชชา ศรีเทพ เสนอมา งบประมาณ
300,000 บาท ผมคิดวาเปนการประชุมที่นาจะไดประโยชนกับทุกคน ในหองประชุมรับทราบนะครับ
ขอเชิญ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุ ม
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ขอฝากดวยคะ คราวหนาเวลาเสนอญัตติ จะตองมีรายละเอียดแนบมาใหสภาพิจารณาดวย
ขอบคุณคะ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
นายสุทธิรักษ มั่นคง
เรี ย นท า นประธานสภา วั น นี้ ค ณะผู บ ริ ห ารขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ดวยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกว า
19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 22,000 บาท (ปรากฏในหนาที่ 3 ขอ 7 ของเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
2. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จำนวน
1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในหนาที่ 17 ขอ 47 ของเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
3. เครื ่ องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื ่ อง เป นเงิ น 2,500 บาท (ปรากฏ
ในหนา ที่ 21 ขอ 62 ของเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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เหตุผล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

เนื่องจากสำนักปลัดเทศบาล ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไว
ดังนั้น จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายจากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิว้ ) จำนวน 1 ชุด
จำนวน 22,000.- บาท
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที)
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 10,000.- บาท
- คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,500.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 1 ชุด
เครือ่ งพิมพเลเซอร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)
สำหรั บ ใช ในการปฏิ บ ั ต ิ งานของผู  ช  วยเจ าพนั กงานธุ รการ ในสั งกั ดงานการเจ าหน าที่
ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 34,500.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝายการเมือง)
ประเภท คาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 34,500.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 34,500.- บาท
รวมโอนเพิ่ม – โอนลด จำนวน 3 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 34,500.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

-18ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ผมสนับสนุนเต็มที่ สำหรับญัตตินี้ อุปกรณเครื่องมือที่นำมาใชทำงาน วันกอนไดเดินดู
ทุกกอง สำหรับอุปกรณที่ใชในการทำงานเสนอมาไดเลยเปนประโยชนตอสวนรวมและองคกร
ขอบคุณครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุ ณ นายจั กรพั นธุ  จุ ลภั กดิ ์ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
เรี ย นท า นประธานสภา วั น นี้ ค ณะผู บ ริ ห ารขอเสนอญั ต ติ เรื ่ อ งขออนุมัติโอนเงิน
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ย ประจำป
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

หลักการ
ดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความประสงคจะ
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการดังตอไปนี้
- ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร ราคาเครื่องละ 15,000 บาท
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด
เหตุผล
เนื ่ องจาก ครุ ภ ัณฑคอมพิว เตอร ชนิดเครื่องพริ้น เตอร ไมไดบ รรจุในเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
จึ ง จำเป น ต อ งขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม โดยโอนเงิ น
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยโอนเงินงบประมาณ
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด คาครุภัณฑ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

-19ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รายการ จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร จำนวน 1 เครื่อง
- เพื่อใชในการปฏิบัติงานสำนักงาน
โอนลด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
หมวด คาวัสดุ
ประเภท จางเหมาบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน
รวมโอนลด

จำนวน 15,000.-บาท

จำนวน 15,000.-บาท
จำนวน 15,000.- บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข อ 27 การโอนเงิ น งบประมาณรายจ า ยในหมวดค า ครุ ภ ั ณ ฑ ที ่ ด ิ น และ
สิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พิจารณาอนุมัติตอไป
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
ประธานสภาเทศบาล
ซักถามหรืออภิปรายบางครับ
หากไม ม ี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อขออภิ ปราย ผมจะขอมติ ต  อสภาแห งนี ้ ว า
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 สียง
ระเบียบวาระที่ 7
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
นายสุทธิรักษ มั่นคง
เรี ย นท า นประธานสภา วั น นี้ ค ณะผู บ ริ ห ารขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุมัติโอนเงิน
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2564 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ดวยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ ๑๕,000.- บาท สำหรับใชในการปฏิบัติงานของงานนิติ การ
(ปรากฏในหนาที่ ๑๙ ขอ ๕๒ ของเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

เหตุผล

เนื่องจาก งานนิติการจำเปนที่จะตองจัดทำเอกสารที่มีภาพสีประกอบไมวาจะเปนเรื ่อง
รองเรียนหรือประกอบในเรื่องสำนวนคดีตางๆ รวมถึงตองแสกนเอกสารอื่นๆ ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของในการประสานเรื่องคดี หรือเรื่องรองเรียน ซึ่งปจจุบันงานนิติการ มีเฉพาะเครื่องพิมพขาวดำ
ซึ ่ งยั งไม ครอบคลุ มการปฏิ บ ั ต ิ งาน ดั ง นั ้ น จึ งจำเป นต องดำเนิ นการขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน ๑๕,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ
LED จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) สำหรับ
ใชในการปฏิบัติงานของงานนิติการ
รวมโอนเพิ่ม จำนวน ๑๕,000.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝายการเมือง)
ประเภท คาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จำนวน ๑๕,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน ๑๕,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม – โอนลด จำนวน 1 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุ ณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

-21หากไม ม ี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อขออภิ ปราย ผมจะขอมติ ต  อสภาแห งนี ้ ว า
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 8
ญัตติเรื่องการคัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนรอนพิบูลย
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
เรี ย นท า นประธานสภา วั น นี้ ค ณะผู บ ริ ห ารขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งการคัดเลือกผูแทน
รองนายกเทศมนตรี
องคกรปกครองสวนท องถิ่ นเปนคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร อนพิ บ ูลย
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามหนังสือโรงเรียนรอนพิบูลย ที่ ศธ 04071.136/75 ลงวันที่ 1 มิถุนายน
2564 เรื่องขอทบทวนรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรอนพิบูลย
เนื่องจากเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดแตงตั้ง นางเกษร คงชาญกิจ เปนผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรอนพิบูลย แตเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการบริหารของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และนางเกษร คงชาญกิจ
ขาดจากการเปนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดยไมไดรับการเลือกตั้ง จึงขอให
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดทบทวนรายชื่อผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐานโรงเรียนรอนพิบ ูลยและแจงตอโรงเรียนรอนพิบ ูลยเพื่อจะไดดำเนินการ
ตอไป นั้น
เหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน วาดวยการกำหนดองคประกอบ
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษาสำหรั บสถานศึกษารู ป แบบ
โรงเรียนรวมพัฒนา พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหกรรมการสถานศึกษามีที่มาจากสวนตาง ๆ
และในจำนวนนั้นมีกรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจำนวนหนึ่งคนเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรอนพิบูลย ซึ่งการสรรหาและเลือกกรรมการ
ให ด ำเนิ น การโดยสภาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น นั ้ น กองการศึ ก ษา จึ ง ขอให
สภาเทศบาลคัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนรอนพิบูลย จำนวน 1 ทาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พิจารณาอนุมัติตอไป
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุ ณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิร ัตน ครั บ ขอเชิ ญสมาชิ กสภาเสนอชื่ อผู  แทน
ประธานสภาเทศบาล
องค กรปกครองส วนท องถิ ่ น ในคณะกรรมการสถานศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐานโรงเรียนร อนพิ บ ู ลย
จำนวน 1 ทาน
ขอเชิญทานสมาชิกเสนอชื่อ ครับ
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ขอเสนอ นายจักรฤทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล ชุ มแก ว เป นผู  แทนองค กรปกครองส วนท องถิ ่ น ในคณะกรรมการสถานศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐาน
โรงเรียนรอนพิบูลย คะ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

-22นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ คุณอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง) ไมทราบวามี
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิ กสภาจะเสนอท านอื่นอี กหรื อไม ครั บ หากไมมีสมาชิ กสภาเสนอท านอื่นอี ก สรุปวา
นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนรอนพิบูลย ครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเลือก นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรอนพิบูลย
ระเบียบวาระที่ 9
ญั ต ติ เ รื ่ อ งขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
เรี ย นท า นประธานสภา วั น นี้ ค ณะผู บ ริ ห ารขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุมัติโอนเงิน
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ยประจำป
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยกองการศึกษา มีความจำเปนที่จะตองดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑสำนักงานทดแทน
ของเกาที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. จัดซื้อเกาอี้สำนักงานพนักพิงสูง ลอเลื่อน จำนวน 1 ตัว สำหรับบุคลากรของ
กองการศึกษา งบประมาณ 6,000 บาท (หกพันบาทถวน)
2. จัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัว เพื่อใชสำหรับการจัดโครงการ กิจกรรม
และพิธีตาง ๆ ที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลยจัดขึ้น งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
เหตุผล
เนื่องจาก กองการศึกษา ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำหรับคาจัดซื้อเกาอี้สำนักงานพนักพิงสูง ลอเลื่อน จำนวน 1 ตัว และจัดซื้อแทนบรรยาย
(โพเดียม) จำนวน 2 ตัว ไว จึงจำเปนตองดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เป นรายการใหม โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบั ญญัต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
- จัดซื้อเกาอี้สำนักงานพนักพิงสูง ลอเลื่อน จำนวน 1 ตัว จำนวน 6,0๐๐ บาท
เพื ่ อจ ายเปนค าจัดซื้อเกาอี้สำนักงานพนักพิงสูง ลอเลื่อน จำนวน 1 ตัว
สำหรับบุคลากรของกองการศึกษา
- จัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัว
จำนวน 40,0๐๐ บาท
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวัชระ ภูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

-23เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัว เพื่อใชสำหรับ
การจัดโครงการ กิจกรรม และพิธีตาง ๆ ที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลยจัดขึ้น
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 46,0๐๐ บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกำหนดระดับ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- จางเหมาบริการผูชวยผูดูแลเด็ก
จำนวน 46,0๐๐ บาท
รวมโอนลด
จำนวน 46,000 บาท
รวมโอนเพิ่ม-โอนลด จำนวน 2 รายการ เปนเงินงบประมาณ จำนวน 46,0๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุ ณ ท านรองนายกฯ สุ เ ทพ ฤทธิ ร ั ต น ไม ทราบว ามี ส มาชิ กสภาท า นใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ
หากไม ม ี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อขออภิ ปราย ผมจะขอมติ ต  อสภาแห งนี ้ ว า
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 สียง
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ บาง ขอเชิญครับ
เรี ยนท านประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน
เรื่องที่ 1 ผมตองขอบคุณคณะผูบริหาร เนื่องจากผมไดเขียนคำรองขอใหขุดคูคลองหลัง
ตลาดใหม ไดดำเนินการเรียบรอยแลว
เรื่องที่ 2 ผมเขียนคำรองขอโปะไฟ 3 โปะ ทางเขานาโพธิ์ ขณะนี้หลายวันแลว ทานรองนายกฯ
สุทธิรักษฯ แจงมาวาจะใหเจาหนาที่ไปสำรวจ ผมรออยูหลายวันยังไมเห็นฝากดวยครับ
เรื ่ องที ่ 3 เรื ่ องถั งขยะ ผมและทาน ส.ท.จักรฤทธิ์ฯ ไดมาเขียนคำรองแลว ชวยติดตามให
เรียบรอยดวยครับ
ขอขอบคุณ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายวัชระ ภูประเสริฐ ครับ
เรียนท านประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุ ม
ทุ กท าน โป ะไฟที ่ ไสหยี พี ่ น  องประชาชนซื ้ อติ ดกั นเองเมื ่ อรอบที ่ ผ  านมา โซลาเซลล แสงน อย
อยากฝากใหชวยเพิ่มโปะไฟใหดวย และสี่แยกทางไปดรุณศึกษา แยกไปหนองเปด
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

-24ตอนกลางคืนจะมืดมาก และขอใหชวยตัดหญาทายตลาดสดที่เปนคูระบายน้ำ ตอนนี้เห็นแตหญา
ไมเห็นคูระบายน้ำ ครับ ปญหาของตลาดใหมมีมาก รอบกอนไมมีโอกาสไดพัฒนา วันนี้การ
พัฒนาตลาดใหมมีเยอะมาก ตองเปลี่ยนหลอดไฟ LED จากหนาตลาดสดไปสุดเขตเทศบาลของ
ตลาดใหม และ 2 ฝงตลาด ฝาคูหนาตลาดสด กองชางไดลงไปซอมแซมใหแลว ฝากสมาชิกทุก
ทานที่มีปญหาในพื้นที่เสนอทางคณะผูบริหารไดครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุ ณ นายวั ชระ ภู  ประเสริ ฐ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ
นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ผมไดยื่นคำรองขอรถ JCB ขุดคลองหลังไฟฟา ขอไป 1 เดือนแลว ยังไมไดดำเนินการเลยครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุ ณ นายจั กรฤทธิ ์ ชุ มแก ว ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญ นายสุนทร ขวัญชัยรัตน ครับ
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมขอแจงเรื่องถนนเปนหลุมบอขางโรงเรียนวัดสุวรรณรังษี เจาอาวาสฝากมาชวยไป
สมาชิกสภาเทศบาล
ซอมแซมใหดวยครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุ ณ นายสุ นทร ขวั ญชั ยรั ตน ไม ทราบวามี สมาชิกสภาทานใดจะซั กถามหรื อ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน เรื่องน้ำประปาไมไหล 3 วันแลว ไมทราบวาตองทำหนังสือถึงประปาไหมครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร เรื่องมาตรการปองกันโควิด – 19 ในการจั ดซื้ อแมส
และเจล แจกจายพี่นองประชาชน ภายในเขตเทศบาล โดยแจกจายผาน อสม. ถึงพี่นองประชาชน
ขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจางแมสกับเจลเพิ่มเติมดวยครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม
ประธานสภาเทศบาล
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ
นายสมพร สุขสวัสดิ์
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมมีเรื่องที่จะพูดคุย 2 เรื่องครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
เรื่องที่ 1 เรื่องกองบุญสวัสดิการชุมชน เริ่มตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ซึ่งผมไดเปน
สมาชิกอยูครับเริ่มในป 2554 จำนวน 3 เดือน จนมาถึงปจจุบันนี้ป 2564 แลว รวมเปน 10 ป
ที่ผมจายเงินไป เดือนละ 30 บาท ตอนนี้ จำนวน 3,470.-บาท ผมอยากใหฝายบริหารชวยพิจารณา
เรื่องเงินอุดหนุนดวยครับ ผมไมไดทวงติงอะไรนะครับ ผมกับภรรยารวมกัน 2 คน ก็หกพันกวาบาทแลว
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
สมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

-25เรื่องที่ 2 เรื่องขยายเขตไฟฟา บานนายสวัสดิ์ วีระประเสริฐกุล มาถึงบานนายวิจิตร คงรัตน
บานเลขที่ 2/4 หมูที่ 7 ระยะทาง 300 เมตร เขาตองการตั้งแตผมดำรงตำแหนงกรรมการชุมชน
ขอฝากดวยครับ
ขอขอบคุ ณ นายสมพร สุ ขสวั ส ดิ ์ ไม ทราบว ามี ส มาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน พี่นองประชาชนฝากมาเรื่องขอขยายไหลทาง ถนนสายนาโพธิ์ - หนองคูขัน เนื่องจาก
ขณะนี้มองไมเห็นไหลทางแลว ทำใหรถตกขอบถนนบอย ที่เจอปญหา คือบริเวณหนาสถานีรถไฟ
รอนพิบูลย หนาบาน นายอำนาจ ใจอารีย ขอบถนนจะสูงมาก เฉพาะเดือนนี้ที่ทราบมา 5 คัน
แลว ฝากดวยคะ
ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุ กท าน ผมขอชื ่ น ชมคณะผู  บ ริ ห าร ข าราชการ ลู กจ าง ทุ กกอง โดยเฉพาะกองช า ง
กองสาธารณสุขฯ งานปองกันฯ ตั้งแตทานนายกฯ แถลงนโยบายมา งานออกมาไดรวดเร็วทันใจ
มีการ ตามงาน และตอบสนองความตองการของพี่นองประชาชน ตอไปเรื่องที่สมาชิกทุกคนได
กลาวไว เรื่องความเดือดรอนของพี่นองประชาชน จะไดรวดเร็วทันใจอยางนี้ทั้งวาระนะครับ
ผมขอเสริ มของ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ตอนนี้น ้ำประปาไม ไหล เมื่อ 2 สัปดาหที่แลว
ทางประปา แจงวา กำลังขุดลอกทำนบ 2 เพื่อกักเก็บน้ำไว ฝนทิ้งชวงไมนาจะนาน ชวงนี้ไมทราบ
เกิดปญหาอะไร ผมอยากใหเทศบาลฯ ประสานเพื่อแกไขปญหาใหยั่งยืน เมื่อเชาผมไดเรียนกับ
ทานนายอำเภอรอนพิบูลย รวมกับ สจ.สัญชัย แซลิ่ม ทานบอกวาคอยมาคุยกันอีกครั้ งหนึ่ ง
รวมทั้งหนวยงาน อบจ.นครศรีฯ และหนวยงานตาง ๆ ผมคิดวาทำเรื่องนี้เปนเรื่องแรกเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุ กท าน ผมตั ้ งใจมาทำงาน เพื ่ อแก ไขป ญหาให พ ี ่ น  องประชาชนที ่ ได ร ั บความเดื อดร อน
ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกกอง/ฝาย ที่ทำงานรวมกับฝายบริหารดวยความรวดเร็ว ตามที่ท าน
สมาชิกไดเขียนคำรองไว บางเรื่องตองใชเวลา เพราะวาภารกิจของเทศบาลตำบลรอนพิบู ลย
มีมาก สำหรับในสวนของ รถ JCB เปนปญหาอยูมากมาย ตั้งงบประมาณคาน้ำมันไว เดือนละ 6,000 บาท
บางครั้งไมพอ บางรายการอาจจะลาชา ตองขออภัยกับทานสมาชิกทุกทาน ของ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
ที่เขียนคำรองมา ผมไดบอกชางวีรวัฒนฯ ไปแลว สำหรับของ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ผมไดแจง
กับนายชางไฟฟาไปแลว ลงไปสำรวจตามที่ทานเขียนไวทุกเรื่อง และที่ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
เสนอเรื่องน้ำ ผมไดโทรไปหาเจาหนาที่ที่งานปองกันฯแลว ใหไปตรวจสอบบานที่ไดรับความ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายตรี วิสุทธิคุณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

-26เดือดรอน วาเราจะชวยเหลือแบบไหน ขอชี้แจงแคนี้ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ขอตอบเรื่องที่ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล สอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจางแมส และเจล
การจัดซื้อแมส เราจัดซื้อไป 2,300.- ชุด ตามรายชื่อที่ อสม.ใหพี่นองประชาชนเซ็นตมาครบแลว
ถือวาเราทำงานไดตามเปาหมายของเรา เรื่องการจัดซื้อสามารถตรวจสอบไดครับ
ขอขอบคุ ณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิ กสภาท านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายตรี วิสุทธิคุณ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมขอฝากเมื่อสมาชิกสภาจัดทำแผนพัฒนา ตองดูยุทธศาสตร โครงสรางตาง ๆ วาไปได
ทางดานไหน ตอนนี้ผมเห็นทานนายกฯ เครียดเรื่องรถขยะ ตอนนี้เหลือ 1 คันแลว ที่ใชได ผมขอ
เสนอวาสภาเราตองรวมกัน เปนปญหาเรงดวน ถาติดขัดเรื่องอุปกรณ เครื่องมือ ทานสมาชิกตอง
ชวยกัน เชน รถคันละเทาไหร ตองหาวิธีการจัดซื้อ ทุกอยางทำตามกฎหมายทั้งหมด จะใหทาน
นายกฯ ไปขอ ทานนายก อบจ.นครศรีฯ ไมใชวาจะงายที่เขาจะจัดเงินอุดหนุนมาใหเรา ฉะนั้นเรา
ตองชวยกันดวย วาปญหาเรงดวน คือ รถขยะ ตอไปเรื่องน้ำจำเปนเหมือนกัน ผมอยูบานมวงงาม
น้ำก็ไมไหล เปนอยางนั้นมา 3 – 4 ปแลว เนื่องจากเขาขยายเขต แตฝงโรงพยาบาลรอนพิบูลยไหล
แตในตลาดรอนฯ ไมไหล ผมคิดวาตองรวมกันคิดวาจะทำอยางไร ผมอยากใหทุกคนทำงานรวมกัน
ขอขอบคุณ ทานที่ปรึกษานายกฯ นายตรี วิสุทธิคุณ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ตามที่นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ไดอภิปรายเมื่อครั้งที่แลว เรื่องการจัดซื้อจัดจางแมส
และเจล ผมขอเสริมเพื่อไดเขาใจตรงกัน เนื่องจากเปนหนาที่ของสมาชิกสภาที่เขาจะสอบถาม
รายละเอี ยดในการจั ดซื้อจัดจาง ในการควบคุมสามารถทำได ซึ่งเปนหน าที่ ยิ่งเปนเรื ่ องที่
อภิปราย หรือที่เสนอไวแลว ผมเขาใจวาองคกรมีการตรวจสอบ แตที่เขาถาม คือ หลักฐานเชิง
ประจักษ เราสามารถชวยกันทำหนาที่ สิ่งไหนที่เปนประโยชนตอสวนรวม ผมยังยืนยันตั้งแตตนวา
เราผานใหอยูแลว รายละเอียดตองครบถวนเพื่อพิจารณา ขอแคใหทานอธิบายแคนี้ครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน เมื่อเพื่อนสมาชิกขอมา ผมก็ตองดำเนินการให สิ่งไหนที่คณะผูบริหาร ขาราชการพูดผิด

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ปดประชุมเวลา 12.50 น.
ตรวจถูกตอง
จักรพันธุ จุลภักดิ์
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

-27หรือทำผิด ในการปฏิบัติงาน ใหถือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม เพื่อบริหารกิจการขององคกร
ของเราที่เพื่อนสมาชิกเสนอมาถือเปนหนาตาขององคกร สิ่งไหนที่ทานเตือนสติในสิ่งที่ผิดพลาด
ผมจะนำมาปรับปรุง ปฏิบัติใหอยูในกรอบในศีลในธรรม ในขอกฎหมายทุกเรื่อง อยางเชนที่
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร คุยเรื่องน้ำ และ นายจักรพันธุ คุยเรื่องตนน้ำ ผมก็เปนหวงเปนใย
คาน้ำที่แพง เมื่อสัปดาหที่แลว อาจารยเกษม โกศัยพัฒน เห็นเขาตอน้ำผานหมูที่ 7 แตคน
หมูที่ 7 ไมไดใชน้ำ บางคนบอกนอยใจ ผมไดประสานกับทาน ส.ส.ชัยชนะ เดชเดโช แลว
นายสมพร สุขสวัสดิ์ ขอมา ผมไดสั่งให ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ดำเนินการ และ
นายวัชระ ภูประเสริฐ ไดกลาวมาเราก็พยายามเรงรัดใหรีบดำเนินการ และที่นางสาวอุไรวรรณ
สีงาม เสนอมากำลังดำเนินการอยู และพิจารณาดำเนินการโดยเรงดวน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม
อีกบางครับ ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ ผมอยากใหทางเลขานุการสภา ชวยสรุปประเด็นเพื่อให
สมาชิกสภาทุกทานไดทราบ หรือจะแบบรายงานก็ได วันนี้ที่จริงตั้งใจวาจะขอใหขาราชการ
มารวมพูดคุย ตอนนี้นาจะไมสะดวกแลว รอบหนานะครับ ถาไมทันจัดอาหารเที่ยงสักมื้อ และ
ประชุมตอชวงบาย ผมอยากใหสมาชิกสภาทานใหม ๆ ไดทราบบทบาทในเทศบาลฯ มีดานไหนบ าง
แลวใครรับผิดชอบ คณะผูบริหารจะเขาดวยหรือไมแลวแตทานสะดวก ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้ที่จริงแลวจะใหผู  อำนวยการกอง พูดคุยในภารกิจหน าที่ ในกองว ามี อะไรบ าง
แตเนื่องจากเวลาลวงเลยมาพอสมควรแลวตองขออภัยดวยคะ จะขอนำเรียนในสวนของรถขยะ
ที่ทานที่ปรึกษานายกฯ นำเรียน ตอนนี้มี 2 ประเด็นที่ 1 ทานนายกฯ ไดขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ไปที่กรมฯ แตเปนงบประมาณของป 2565 รถขยะคันปจจุบันไมไหวแลวจริง ๆ ตั้งใจวาถามีเงิน
เหลือจายปลายป ขออนุญาตซื้ออีก 1 คันๆ 2 ลานกวาคะ แตถาเปนคันใหญแบบที่พี่ศักดิ์ใชตาม
มาตรฐาน ประมาณ 2.3 ลานบาท
ขอขอบคุ ณ เลขานุ การสภา ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน เพื่อนสมาชิกสภาทุกทานผมใหเกียรติทุกคนไดชวยกันคิดนะครับ ชวยกันทำ ชวยกันนำ
ในสิ่งที่ดีใหกับพอแมพี่นองประชาชน ถือวาทุกคนมีสติ มีปญญา ผมยินดีนะครับ ไมใชวาเปน
ผูบริหารแลว ตองคิดแตผูบริหาร ผมถือวาสมาชิกทั้ง 12 ทาน ที่พอแมพี่นองไดเลือกเข ามา
ซึ่งไดเราปฏิญาณตนวาจะทำงานเพื่อทองถิ่น เพื่อบานเกิด ผมยินดีรับฟงเพื่อนสมาชิกทุกทานครับ
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ
ไม ทราบสมาชิ กทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ บาง ขอเชิญครับ หากไมมี สำหรับวันนี้ได
ดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ
ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน
ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
อุไรวรรณ สีงาม
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
พงศกร พงษเกษมพรกุล
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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(ลงชื่อ)...............อัญชลี สมาทิน..............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ)...............จารีวัฒน กุลเจริญ...............ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ).............จักรพันธุ จุลภักดิ์............ประธานกรรมการ
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ลงชื่อ).................อุไรวรรณ สีงาม...........กรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
ลงชื่อ).............พงศกร พงษเกษมพรกุล............กรรมการ/เลขานุการ
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)

